všesportovní stadion hradec králové

Neděle 3. listopadu 2013 v 15.00 hod.

Zápas 14. kola

FC Hradec Králové – FC Fastav Zlín

Program 14. kola (2. 11. 2013)

Program 15. kola (9. 11. 2013)

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

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

partner
utkání

O dNešNím sOupeŘi
FC FASTAV Zlín, a.s.

První fotbalový oddíl byl ve Zlíně založen
v roce 1919. Dostal název SK Zlín a útočištěm se mu stalo hřiště na pronajatém trhovišti
zvaném "Za sýpkou".
Po výpovědi z tohoto hřiště bylo nutné se obrátit na firmu Baťa, která za roční poplatek 5
korun pronajala klubu pozemek na Deštěnce. Spolupráce s firmou Baťa pokračovala
dále, v roce 1924 se název změnil z dosavadního SK Zlín na SK Baťa Zlín. Fotbal se
stal součástí reprezentace továrny. Ještě
v tomtéž roce bylo vybudováno v prostoru za
nynějším nádražím nové hřiště, které bylo dokončeno postavením kryté tribuny v roce
1926.
Mezi roky 1926 až 1938 se klub snažil postoupit do vyšších soutěží. V roce 1932 se SK
Baťa Zlín stal poprvé mistrem Hanácké fotbalové župy a získal také titul "Mistr Moravy".
O dva roky poté – v roce 1934 byl otevřen
nový stadion "U elektrárny", který na tehdejší
dobu jeden z nejkrásnějších v republice.
V roce 1938 vyhrálo mužstvo SK Baťa Zlín
bez jediné porážky vyhrál Moravskoslezskou
divizi a postoupil do nejvyšší soutěže – státní
fotbalové ligy. Největšího úspěchu dosáhli
v ligové soutěži 1942/1943, kdy skončili na
třetím místě za Slavií a Spartou a tentýž
úspěch zopakovali rovněž v dalším roce.
Hned po válce se družstvu SK Baťa opět
vedlo – skončilo ve skupině A I. ligy druhé za
AC Spartou.
O rok později byla účast zlínských v I. lize
velmi nedůstojně ukončena. V posledním ligovém utkání byla zjištěna úplatkářská aféra
a kluby Kladna, Baťa Zlín a tehdejší SK Židenice byly potrestány sestupem do divize.
Zpět do nejvyšší soutěže se mužstvo dostalo
v roce 1950, aby po dalším roce opět sestoupilo. Toto se opakovalo také o tři roky
později.
V březnu 1958 došlo ke sloučení tělovýchovných jednot, a tím i ke sloučení tehdejších bývalých oddílů Jiskry a Spartaku. V té době
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hrálo nové mužstvo TJ Gottwaldov většinou
ve II. lize, a to bez výrazných úspěchů.
Patnáct dlouhých let nepostoupil Zlín do
I. ligy, toto se podařilo zvrátit v roce 1969.
O rok později se mužstvo stalo vítězem Čs.
poháru, když ve finále porazilo Slovan Bratislava 2:1. O dva roky později však následoval
další sestup z celostátní I. ligy, který se za dva
roky zastavil až v III. lize, zvané národní.
Od 1. ledna 1990 se městu vrátil historický
název Zlín, což se projevilo také v přejmenování fotbalového klubu. Do sezóny 1990/91
vstoupil jako samostatný právní subjekt Football Club Svit Zlín – FC Svit Zlín. Rozdělení
ČSFR připravilo možnost postupu pro šest
mužstev z II. ligy a Zlín postoupili po dlouhých 22 letech zpět do I. ligy.
Od sezóny 2000/01 se novým hlavním sponzorem a partnerem klubu stává firma LUKROM a název se mění na FK Zlín. O rok
později se hlavním sponzorem se stává firma
Tescoma, která se dostává rovněž do názvu
klubu – FC TESCOMA Zlín.
Od roku 2002 je tým účastníkem nejvyšší
české fotbalové ligy. Návštěvníci ligových zápasů se dočkali i vytoužené východní tribuny,
která byla zastřešená a rozšířila kapacitu stadionu Na Letné na 5 673 míst k sezení.
Největších úspěchů v novodobé historii dosáhl klub hned v úvodních dvou letech své
působnosti v nejvyšší soutěži. Tehdy začala
naplno vycházet hvězda mladého trenéra
Vlastislava Marečka. Pod jeho vedením obsadil Zlín v sezonách 2002/03 a 2003/04 dvakrát po sobě sedmé místo a probojoval se až
do semifinále Poháru ČMFS, ve kterém vypadl až na penalty s Jabloncem. Tým si zároveň zajistil premiérovou účast v evropském
poháru Intertoto Cup.
Ještě v mistrovské sezoně 2007/08 Zlín obsadil výtečnou osmou příčku, ale následná
sezóna znamenala po delší době sestup do
druhé ligy, kde hraje doposud, aktuálně pod
názvem FC FASTAV Zlín.

sOupisKa FC Fastav ZlíN, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

ZAPLETAL

Jakub

30. 3. 1992

21 let

190 cm 90 kg

17

1

DOSTáL

Stanislav

20. 6. 1991

22 let

185 cm 82 kg

22

NOVáK

Otakar

28. 8. 1977

36 let

2

MALý

Michal

29. 5. 1987

26 let

4

HUBáČEK

David

23. 2. 1977

36 let

183 cm 81 kg

5

KROČA

Zdeněk

29. 9. 1980

33 let

15

LINEK

Jakub

21. 1. 1990

23 let

18

HáJEK

Tomáš

1. 12. 1991

21 let

186 cm 77 kg

20

PAZDERA

Lukáš

6. 3. 1987

26 let

183 cm 72 kg

27

KUBICA

Lubomír

10. 3. 1979

34 let

184 cm 82 kg

3

HRUŠKA

Martin

11. 5. 1981

32 let

167 cm 72 kg

9

HOLíK

Lukáš

23. 8. 1992

21 let

178 cm 69 kg

11

SALACHNA

Lukáš

27. 4. 1992

21 let

175 cm 75 kg

12

ELŠíK

Pavel

23. 10. 1985

28 let

187 cm 77 kg

21

POLáCH

Tomáš

16. 1. 1977

36 let

175 cm 69 kg

25

BARTOLOMEU

Robert

3. 12. 1993

19 let

172 cm 72 kg

26

BUBLáK

Radim

21. 8. 1990

23 let

178 cm 80 kg

7

ŽELEZNíK

Lukáš

18. 6. 1990

23 let

179 cm 80 kg

8

ČERVENKA

Štěpán

15. 5. 1990

23 let

178 cm 78 kg

14

VIŠNěVSKý

Nikola

24. 11. 1995

17 let

19

KURTIN

Petr

29. 9. 1992

21 let

184 cm 74 kg

23

MALCHAREK

Pavel

16. 2. 1986

27 let

181 cm 75 kg

195 cm 94 kg

Přišli: Hubáček (přestup ze Slavie Praha), Hájek (návrat z hostování v Hr. Králové), Linek,
Zapletal (přeřazeni z juniorky), Višněvský (přeřazen z dorostu).
Odešli: R. Dobeš, B. Červenka, A. Kořínek, Š. Šumbera (ukončené smlouvy), J. Jugas (hostování v Příbrami).
Realizační tým:
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Trenér brankářů:
Lékař:

Marek Kalivoda
Jan Jelínek
Otakar Novák
MUDr. Miroslav Budoš

Vedoucí mužstva:
Kondiční trenér:
Masér:

Jakub Holcman
Michal Molek
Jaroslav Del Favero
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OHlÉdNutí Za miNulÝmi ZÁpasY
12. kolo: FC HK – MFK Frýdek-Místek 3:0 (1:0)

Luboš Prokopec: „Byl to
těžký zápas, ale vstoupili
jsme do něj dobře a měli
jsme tam několik šancí po
standardních situací. Určitě
nám pomohl první gól a po
něm jsme se trošku uklidnili.
Důležité bylo, že jsme ve druhém poločase
přidali ještě dvě branky a závěr jsme v klidu
dohráli. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě.“
Róbert Pillár: „Ze začátku
se soupeř postavil na svoji
polovinu a nechtěl dostat
gól. Když jsme dali branku,
tak se jim jejich koncepce
nabourala. Dále jsme hráli
trpělivě a hráli jsme to, co
jsme chtěli. Nakonec se nám
naše taktika vyplatila. Ve druhém poločase musel soupeř
otevřít hru a víc útočit a to
bylo pro nás dobře.“
Jan Shejbal: „První poločas
Frýdek-Místek dobře bránil

a moc nás do šancí nepouštěl. Prostor před
jejich brankou byl přehuštěný a soupeř hrál
hlubokou defenzívu. Pár šancí jsme měli
a mohli jsme vyhrát první poločas větším
rozdílem. Já jsem měl šanci, Honza Šisler
taky, ale naštěstí nám tam jeden gól spadl.
Do druhého poločasu jsme šli s tím, že
chceme ještě nějakou tu branku přidat, ale
hrát hlavně bezpečně zezadu na nulu, což
se nám povedlo. Dva góly jsme vstřelili
a jsem jedině rád, že to takhle dopadlo. Připsali jsme si další tři body a posunuli jsme
se na první místo v tabulce! A moje branka?
Honza Šisler mně poslal výborný balón na
pravou stranu. Běžel jsem ze strany sám na
bránu a nejdřív jsem chtěl gólmana přehodit, ale pak jsem uviděl, že má u přední
tyče místo. Zkusil jsem mu levačkou obstřelit nohy, hlavně abych ho netrefil a vyšlo
mně to. Jsem za ten gól hrozně rád a doufám, že mně tam spadne ještě nějaký
v budoucnu.“
Jan Šisler: „Zaslouženě
jsme vyhráli, neboť od začátku jsme měli víc šancí
a Frýdek jsme místy přehrávali. Do první branky jsme se
dost nadřeli, protože jsme si
vytvořili několik šancí, které
jsme ale bohužel neproměnili. Po vstřelené
brance jsme soupeře ve druhém poločase
přehrávali a zaslouženě jsme přidali další
góly. Dalších několik šancí jsme nevyužili,
ale musíme být rádi za tři body.“
Připravil Petr Přibík

12. kolo, 20. října 2013:
FC Hradec Králové – MFK Frýdek-Místek
3:0 (1:0)
Branky: 39. Vaněček, 62. Shejbal, 82. Malinský. Rozhodčí: Kovařík – Vlasjuk, Ratajová. ŽK: Schwarz, Rolko – Vašenda, Literák,
Lukáš. Diváci: 1631.
FC HK: Lindr – Plašil, Rolko, Pillár, Podě-

bradský – Shejbal (63. Malinský), Šisler, Janoušek (52. Hochmeister), Zelený –
Schwarz (76. Dvořák), Vaněček. Trenér: Prokopec.
Frýdek: Prepsl – Švrček, Coufal, Literák (71.
J. Prokeš), Žídek – Vrťo, Mozol, Talián (65.
Soukup), Vašenda – Lukáš (80. Korneta), H.
Prokeš. Trenér: Duhan.

V dalším podzimním duelu přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté ze severní
Moravy. Hradečtí se přes zhuštěnou obranu hostů těžko prosazovali. Skóre
utkání otevřel po půlhodině hry hradecký
kanonýr David Vaněček. Po změně stran
přidali další branky Jan Schejbal a Tomáš
Malinský. Vítězstvím se hradečtí plejeři
znovu vyhoupli do čela tabulky.
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OHlÉdNutí Za miNulÝmi ZÁpasY
13. kolo: FK Bohemians Praha – FC HK 1:0 (0:0)

Luboš Prokopec: „Byl to
oboustranně špatný zápas,
který neměl žádnou fotbalovou kvalitu, spíš to byl boj na
těžkém terénu. I přesto si
myslím, že jsme měli zápas
zvládnout lépe a měli jsme
ho vyhrát. Bohužel se ukázalo, že druhá liga
je opravdu nevyzpytatelná soutěž. Ale na
druhou stranu jsme devětkrát za sebou neprohráli, takže jednou to přijít muselo. Teď
už se soustředíme na ty tři zbývající zápasy,
které nás čekají.“
Marek Plašil: „Byl to pro nás
těžký zápas a hrálo se navíc
na těžkém terénu. Nedařila
se nám kombinace a nehráli
jsme dobře. Ve druhém poločase jsme se trochu zlepšili
a vytvořili si několik šancí. Ty
jsme ale neproměnili a bohužel jsme v devadesáté minutě dostali gól a prohráli. Nebyl
to z naší strany dobrý zápas.“
Jiří Poděbradský: „Utkání se mně hodnotí

špatně, protože jsme prohráli. Chtěli jsme vyhrát už
jenom podle postavení v tabulce. Kde jsme my a kde
byla Bohemka a o to víc mě
mrzí, že jsme tam nevyhráli.
Bylo to těžké, bojovné utkání
a moc fotbalovosti na hřišti nebylo. I když
jsme před brankou domácích pár závarů
měli, ale bohužel všechno lítalo do gólmana
a chybělo nám trošku štěstíčka. Na druhou
stranu jsme ale kopali penaltu, kterou jsme
v 85. minutě nedali. To je prostě fotbal a to
se stane. V závěru jsme dostali gól po centru ze strany, kdy si hráč soupeře zpracoval
míč na prsou a vypálil. Míč mně prošel skrz
nohy a Jirka Lindr ho neviděl. Zklamání je
velké, ale musíme se z něj ponaučit, jet dál
a urvat teď ve zbývajících utkáních co nejvíc bodů!“.
Jaroslav Zelený: „Bylo to
utkání, které jsme měli při
pohledu na tabulku zvládnout tříbodově, bohužel se
nám to nepodařilo. Z obou
stran to byl takový bezzubý
zápas, nám se téměř vůbec
nedařila kombinace a nevytvořili jsme si
vlastně skoro žádnou šanci. Bohužel pak na
konci utkání jsme neproměnili penaltu a potvrdilo se pravidlo nedáš, dostaneš. Soupeř
v 88. minutě vstřelil branku a my už jsme s
tím nedokázali nic udělat. Je to určitě ztráta
a budeme muset ztracené body nahnat
jinde!“
Připravil Petr Přibík

14. kolo, 26. října 2013:
FK Bohemians Praha – FC HK 1:0 (0:0)
Branky: 89. Ibragimov. Rozhodčí: Proske Vysloužil, Antoníček. ŽK: 28. Laštovka, 65.
Novotný, 82. Ptáček, 83. Kuzmanovič – 87.
Dvořák. Počet diváků: 711.
FK Bohemians Praha: Brauneis – Ježdík,

Šídlo, Bohata, Novotný (90. Faltus), Ptáček,
Volek, Hájek (90. Suk), Laštovka – Ibragimov, Kuzmanovič.
FC Hradec Králové: Lindr – Plašil, Rolko, Pillár, Poděbradský – Shejbal (69. Malinský),
Schwarz (61. Halilovič), Šisler, Zelený –
Dvořák, Vaněček.

K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Prahy, kde se
střetli s týmem Bohemians Praha. Na těžkém terénu vázla Východočechům kombinace a k ohrožení branky soupeře se
moc nedostávali. Pět minut před koncem
mohl Honza Šisler ze značky pokutového
kopu rozhodnout, ale brankář domácích
jeho střelu vystihl. V samém závěru vstřelili domácí vítězný gól, a tak body zůstaly
v Praze.
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JaK tO bYlO NapOsledY

Druholigová „postupová“ sezóna 2009/2010
Poslední mistrovské utkání se Zlínem, které
Votroci sehráli v „retro dresech 1960“, se určitě všem fanouškům černobílých barev
vrylo do paměti. Vždyť svěřenci trenéra Kotála do zápasu nastupovali již jako prvoligoví
a po závěrečném hvizdu slečny Dagmar
Damkové se „pod lízátky“ náležitě slavilo.
Poblahopřát Votrokům přišel primátor města
Ing.Otakar Divíšek a zábavu zprostředkovala
skupina Coolers, která nahrála hymnu Votroků „Góla dej“. Fotbalové vtipy vyprávěl
imitátor Václav Faltus, děvčata z taneční skupiny Cheeky-Cheerky předvedla defilé před
hradeckými fanoušky a Zdeněk Vranovský
měl svoji vyhlášenou diskotéku přímo v hledišti stadionu. O poločasové přestávce předali předseda představenstva JUDr. Pavel
Staněk a ředitel klubu ing. Richard Jukl pamětní plakety bývalým fotbalistům, kteří se
přesně před 50 lety stali Mistry ČR. Ano, bylo
to pěkné odpoledne, na které se dlouho
vzpomínalo. A jak probíhal samotný zápas?
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29. 5. 2010, Malšovický stadion:
FC HK – FC Tescoma Zlín 2:1 (1:0)
Branky: 45. Černý z pen., 78. Fischer z pen.
– 58. Pazdera. Rozhodčí: Damková – Lhoták, Adámková. ŽK: 0:1 (Žůrek). Diváků:
2668. Poločas: 1:0.
FC HK: Karal, Chleboun, Němeček (80. Kasálek) – Rezek (72. Zelený), Fischer, Hochmeister, Poděbradský – Pilař, Černý (80.
Janoušek), Dvořák.
FC Tescoma Zlín: Skácel – Pazdera, Kroča,
Zbožínek, Jelínek – Šmahaj, Abraham (68.
Elšík), Vozábal (83. Motal), Novák – Kroupa
(68. Bača), Žůrek.
Tescoma vůbec nepřipomínala celek, který
se hodlal prát o teoretickou naději na postup. V prvním poločase se její hráči před
Lindrovu branku dostávali sporadicky.
Hrozbu představoval pouze útočník Kroupa.
Svůj den však neměl. Zato domácí váleli.
Hbitý Pilař pořádně zlobil obranu, křídelní

akce představovaly hrozbu jako hrom. Chybělo jediné, góly! Zpytovat svědomí musel
především Dvořák, šance, v nichž se ocitl,
byly z kategorie vyložených. Přesto se domácí tým těsně před přestávkou ujal vedení.
Po Rezkově rohu zahrál ve výskoku rukou
kapitán Zbožínek a sudí Damková ukázala
nekompromisně na penaltový puntík. K míči
se postavil nejlepší hradecký kanonýr Pavel
Černý a čtrnáctou trefou v sezoně nedal
Skácelovi nejmenší šanci (1:0). Napravil tak
slabší chvilku z 27. minuty, kdy zblízka zamířil hlavou trestuhodně nad.
Druhý poločas? Óda na radost. Před Skácelem bylo pořádné rušno, zahozené šance
se daly těžko spočítat. Jenom namátkou.
Dvoumetrového obra ve zlínské brance dvakrát zachránila tyč (Rezek, Dvořák), čisté gólovky postupně zahodili Černý, Dvořák
a Pilař. Ševcům se sice z rychlého brejku
podařilo v 58. minutě vyrovnat, ale Hradec
byl v sobotu jasně lepší. Po faulu na Dvořáka rozhodl zápas z pokutového kopu Fischer – 2:1.
„Vypracovali jsme si spoustu šancí a vítězství si zasloužili. Gólově jsme se sice prosadili pouze z pokutových kopů, ale příležitostí
k rozhodnutí bylo mnohem víc. Povedlo se
nám vyhrát druhou ligu, hráčům i fanouš-

kům bych chtěl touto cestou poděkovat.
Partu, která to dotáhla k postupu, chceme
jednoznačně udržet,“ prohlásil hradecký
kouč Václav Kotal. Jeho protějšek byl zákonitě v horším rozpoložení. „V sedmi dnech
jsme odehráli třetí utkání, což náš výkon
hlavně v pohybu poznamenalo. O lepší výsledek nás připravily dva zkraty v pokutovém území. Domácí však byli jednoznačně
lepším týmem,“ poznamenal k zápasu Ivo
Minář.
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JuNiOrsKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2013/2014

16. kolo: FC Hradec Králové jun. – FK Varnsdorf jun. 2:2 (1:0)
Branky: 30. Halilovič, 64. vlastní – 61. Černý, 71. Daníček, ŽK: Kučera – Lebruška, Daníček,
Rozhodčí: Lerch – Černý, Šob, Počet diváků 160. FC HK: Jehlička – Holeš (70. Zezula),
Novák, Krčál, Kraják – Zec (78. Týfa), Kopáč (62. Langr), Vobejda, Kučera – Bláha, Halilovič
FK Varnsdorf: Klouda – Daníček (84. Dostál), Zieris, Čurgali, Šraga – Černý, Lebruška (59.
Vomáčka), Mach, Ruszó – Halbich (46. Jícha), Pong (46. Šimoník)
V rámci 16. kola přivítali Votroci v SCM Bavlna juniory Varnsdorfu. V sestavě domácích se
po delší době objevil člen áčka a širšího kádru reprezentační jedenadvacítky Tomáš Holeš,
který se po zranění vrací na zelený pažit.
První půlhodina se hrála převážně mezi vápny obou soupeřů, s minimem šancí. Ta první
větší přišla přesně v době, kdy na ukazateli svítila třicátá minuta. Po rohovém kopu Krajáka
se k odraženému míči na hranici velkého vápna dostal nikým nehlídaný Halilovič a ten nedal
pohotovou, prudkou střelou hostujícímu brankáři Kloudovi sebemenší šanci, 1:0.
Tímto výsledkem také končil první poločas, protože i v následujících minutách se hrál fotbal
bez šancí.
V druhém dějství to bylo úplně o něčem jiném. Hned v úvodu se do velké šance dostal hostující Daníček, ale jeho projektil skončil těsně vedle. O chvíli později přišel závar před domácím brankářem Jehličkou. Toho dokázal nejlépe využít hostující Černý a střelou pod
břevno vyrovnal v 61. minutě stav utkání na 1:1. V této fázi utkání se hra přelévala ze strany
na stranu a byly k vidění i pěkné akce. Tři minuty po obdržené brance zahrával Kučera rohový kop a hostující obrana si míč vrazila do vlastní sítě, 2:1. Votroci se z vedení radovali
pouze pár minut. Střídající Vomáčka vystřelil zpoza vápna, míč se po několika dotecích dostal k Daníčkovi a ten prostřelil vše, co mu stálo v cestě, včetně gólmana Jehličky, 2:2. Deset
minut před koncem přišly tři velké šance Votroků. Nejprve Halilovič pálil těsně vedle, v zápětí ho napodobil Ondřej Kraják a poslední příležitost Langra zblokovala hostující obrana.
Zřejmě tu největší šanci „zazdil“ pět minut před koncem Halilovič, ke kterému doputoval míč
po pěkné kombinaci Bláhy a Langra. Bohužel bosenský záložník z dobré pozice odkrytou
branku netrefil a tak utkání skončilo zaslouženou remízou.
Jaroslav Veselý, trenér: „ jsem rozladěný z další ztráty, i když tentokrát dvou bodů. Mám
pocit, že u některých mých svěřenců, při jejich pohledu na tabulku, došlo k podcenění
utkání. A mrzí mne, že jsme nedokázali dát gól ze hry, i když jsme k tomu příležitosti měli.
O našich brankách nakonec rozhodovaly standardní situace, a o brankách soupeře pak
naše chyby“.
22. kolo (předehrávka): FC Hradec Králové jun. – FK Mladá Boleslav jun. 0:1 (0:1)
Gól: 37. Živnůstka, ŽK: Geissler, Klobása, Rozhodčí: Berka – Kubr, Váňa, Počet diváků: 300.
FC HK: Koubek – Zezula (77. Týfa), Novák, Krčál, Soukup – Zec (57. Zorvan), Sixta (64.
Breda), Obejda, Kučera – Langr, Bláha. FK Mladá Boleslav: Hankič – Geissler, Křapka, Vraštil, Živnůstka – Brunclík, Eliáš, Štípek (71. Šulc), Klobása, Skořepa (90. Klíma) – Jeslínek.
V předehrávce 22. kola zavítal na Bavlnu lídr soutěže FK Mladá Boleslav. O výsledku utkání
rozhodla dalekonosná střela hostujícího Živnůstky z prvního poločasu.
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V úvodu utkání byli aktivnější hosté, ale na pozornou obranu domácího týmu si nepřišli. Po
dvaceti minutách hry se osmělili také domácí. Zec našel ideálně za obranou naběhnutého
Bláhu, ten si zpracoval, jenže jeho střelu zablokoval vyběhnutý hostující brankář na roh. Votroci měli ještě v rozmezí 28. a 32. minuty dvě dobré šance, kdy nejdříve přímý volný kop Kučery hlavičkou prodloužil Soukup, aby z těsné blízkosti Krčál špičkou nohy přestřelil. Poté
Kučera vypálil zpoza vápna nepříjemný projektil, jenže v brance Boleslavi stál pozorný Hankič. Gólová příležitost ovšem přišla na druhé straně. To Živnůstka zhruba ve vzdálenosti 30
metrů od Koubkovy branky nevěděl co s míčem, tak vystřelil … Míč ve vzduch zaplaval a zapadl přesně do pravého horního růžku domácí svatyně, 0:1. Touto brankou tak hosté potvrdili svoji mírnou územní převahu v prvním poločase a nic na tom nezměnila ani střela
Asima Zece v posledních vteřinách hry.
V druhém poločase se Votroci snažili o vyrovnání a ve většině času měli výraznou územní
převahu. Dvě minuty po přestávce trefil Langr pouze boční síť a v 70. minutě Bláha jen těsně
minul mladoboleslavskou branku. Hosté se v podstatě v druhém dějství k ničemu nedostali
a pouze bránili jednobrankový náskok. To se jim nakonec podařilo a tak vedoucí celek soutěže si z Hradce Králové odvezl plný počet bodů.
17. kolo: AC Sparta Praha – FC Hradec Králové 2:4 (2:2)
Branky: 32. Macháč, 35. Čavoš (pen.) – 15. Vobejda, 45. Langr, 68. Bláha, 90+2. Týfa. Rozhodčí: Černý – Kovařík, Trska. Diváci: 150.. FC HK: Zavřel – Kučera (51. Soukup), Vobejda,
Krčál, Holeš, Kraják, Langr, Sixta (66. Týfa), Novák, Bláha, Zec (88. Zezula). AC Sparta Praha:
Hrdina – Kadlec (70. Hašek), Breda, Bederka (74. Pešek), Nový – Záviška (53. Nečas),
Čavoš, Skopec, Miskovič Macháč – Hájek (80. Šíma)
S výjimkou závěrečné patnáctiminutovky prvního poločasu měli mladí „votroci“ zápas se
Spartou pod svou kontrolou. V tréninkovém centru na Strahově tak ukončili plný bodový půst
a zcela pozásluze si z Prahy odvezli všechny tři body. Začali aktivně a již ve třetí minutě se
zastřeloval Vobejda. V 15. minutě nejprve Krčál hlavičkoval po rohovém kopu Langra vedle
Hrdinovy branky, aby vzápětí propadli Sparťané v souboji s Krajákem. Ten uvolnil před hranicí pokutového území Vobejdu, jenž přesnou střelou ke vzdálenější tyči přivedl juniorku do
vedení. O tři minuty později zakončovali nepřesně své akce postupně Kučera- střílel vedle,
Sixta- napálil míč jen do brankáře a Bláha- rovněž vedle. Jako blesk z čistého nebe však přišlo vyrovnání. Na zpětnou přihrávku vyběhl Zavřel mimo pokutové území, o míč ho obral dotírající Macháč a placírkou do prázdné branky v 32. minutě vyrovnal. A to však v této fázi hry
nebylo ze strany Sparty vše. O tři minuty později si v souboji Krajáka se Záviškou, prvně jmenovaný pomohl faulem, a protože to bylo ve vápně, tak rozhodčí nezaváhal. Pokutový kop
proměnil s jistotou Čavoš a Sparta vedla. Hradečtí však zbraně nesložili, dál se tlačili do zakončení a jejich snaha o vyrovnání byla enormní. V poslední minutě prvního poločasu se jim
to také povedlo. Dostali výhodu standardní situace. Kučerův přímý kop srazila obrana k Zecovi, ten míč poslal znova do ohně a Langr k tyči prostřelil vše, co mu stálo v cestě.
Druhý poločas byli opět sebevědomější hosté v černobílém. Kombinací ve středu pole a následnými přihrávkami vybízeli útočníky k zakončení, ani sami nezůstávali se střelbou pozadu.
Z obrany se do pohledných akcí zapojovali oba krajní , Kraják s Holeček, nakopávané balóny
sbírali s jistotou Novák s Krčálem. V 58. minutě však spálil tutovku domácí Hájek, který šel
sám na Zavřela, ale vysoko přestřelil. O chvíli později bombou rozezvonil brankovou konstrukci nad Hrdinou Sixta, poté Bláha trefil jen nohu brankáře a Zecovu patičku stačili odvrátit před brankovou čárou obránci. V 68. minutě se však „votroci“ dočkali. Po rohovém
kopu a přihrávce Langra Bláha nezaváhal 2:3. O deset minut později ho vychytal Hrdina.
V nastaveném čase nádherně uvolnil Holeš střídajícího Týfu a ten přeloboval chybně vyběhnuvšího domácího golmana, čímž upravil konečný výsledek na 2:4 pro hradecké borce.
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Jaroslav Veselý, trenér: „ vítězství v tomto utkání bylo zcela zasloužené. Téměř po celý
zápas jsme byli lepším týmem. Několika chyb jsme se však nevyvarovali. Vážím si toho, že
jsme si s nepřiznivým stavem poradili a výhru si zaujetím, přístupem a bojovností vzali zpět.
Jen jsme mohli potvrzující gól dát dřív, šancí jsme si pro něj vytvořili dostatek“.

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

FC Hradec Králové
13
MFK OKD Karviná
13
FC MAS Táborsko
13
SK České Budějovice
13
FK Ústí nad Labem
13
FK Varnsdorf
13
FK Baník Sokolov
13
FK Baník Most
13
FK Viktoria Žižkov
13
FK Pardubice
13
Městský FK Frýdek-Místek 13
FK Fotbal Třinec
13
FC Graffin Vlašim
13
FC Fastav Zlín
13
FK Bohemians Praha
13
Loko Vltavín
13

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

2
1
4
2
2
4
2
7
3
5
3
2
1
2
2
2

3
4
2
4
4
3
5
2
5
4
6
7
8
8
8
9

24:12
24:14
17:8
24:13
20:16
18:11
13:14
13:14
18:19
16:16
19:18
16:19
11:20
10:15
13:30
10:27

26
25
25
23
23
22
20
19
18
17
15
14
13
11
11
8

8
4
7
2
5
4
2
-2
0
-4
-3
-7
-5
-10
-10
-13

41
33
32
31
30
27
26
26
25
24
24
22
22
22
22
18
16
13
12
11
9

11
9
8
7
3
-3
5
2
4
-3
-3
-2
-2
1
-2
-6
-8
-11
-12
-13
-15

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po 18. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

18
16
16
16
16
18
16
18
16
18
16
15
17
16
16
16
16
16
16
16
16

13
10
10
10
9
8
8
8
7
7
7
6
6
7
7
5
4
3
3
2
2

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

3
3
4
5
4
7
6
8
5
8
6
5
7
8
8
8
8
9
10
9
11

49:15
28:18
23:13
38:23
33:13
29:32
34:23
25:36
23:18
37:33
27:24
23:24
31:35
30:34
15:27
20:29
22:34
22:36
22:39
18:33
17:27

NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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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
re
k Kulič nebo Ji
Zkrátka, chceš
ří Lindr?
hrát za FC Hrad
ec Králové? Ta
k přijď mezi ná
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.

Jubileum

Edmund Schmidt sedmdesátiletý
Byl to pan fotbalista, pan elegán. Hradečtí fanoušci chodili na přelomu 60. a 70. let právě
na něho. Chodili na jeho dlouhou kličku po
pravé straně, kterou vždy soupeřovu obránci
notně zamotal hlavou. Pan EDMuND
SCHMiDT oslavil 8. října 2013 krásné
„70.“ narozeniny.
Když se manželům Růženě a Františkovi Schmidtovým narodil ve
Velké Čermné (poblíž Hronova, ale na polské straně
hranic) 8. října 1943 třetí
syn, asi nikoho v tu chvíli
nenapadlo, že se na ně
z kolíbky dívá budoucí reprezentant a šikovný fotbalista. „Eda“, jak mu nikdo jinak ani
dnes neřekne, byl třetím synem v pořadí. „Oba starší bráchové také sportovali, ale v oblibě měli spíše individuální sporty jako box, gymnastika
či motorismus. Já jsem tíhnul k těm
kolektivním, zejména tedy k fotbalu,“ říká čerstvý sedmdesátník.
Svoje první fotbalové krůčky prožil
v Hronově, kde se musel prosadit
sám, protože ani jeden z rodičů
sportu nikterak neholdoval, a tak
se v deseti letech sám vydal na fotbalový stadion v Hronově. Zde vydržel až do dorosteneckého věku
a dokonce jako teenager ještě stačil nastupovat za dospělé Jiskry Hronov. Ovšem, jelikož se počátkem roku 1961 nedaleko
v Náchodě kopal „daleko lepší“ fotbal, přestoupil s Pepíkem Vojnarem právě tam.
„Jenže v Náchodě jsem se moc neohřál
a hned po dovršení 18 let si mě vytáhl trenér
Zástěra do prvoligového Spartaku Hradec
Králové,“ říká „Eda“ Schmidt a pokračuje:
„nejdříve si mě trenér na dvou trénincích jen
tak otestoval a pak teprve přišlo na přestup.
Když budu vzpomínat na ty testovací tréninky,
tak to jsem ale s prvním týmem vůbec do kontaktu nepřišel. Až teprve když páni Hledík, Pič-
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man, Krejčí, Pokorný a další skončili trénink,
přišla řada na mě a trenér Zástěra se mně hodinu a půl věnoval. No, vzpomínám na to dodnes.“ Přestup do Hradce Králové se tak
mohl uskutečnit v listopadu 1961.
Jako velký fotbalový talent se hned
usadil v kádru prvního mužstva
a v začátku své černobílé kariéry
se na pravém křídle střídal s Josefem Buranským a Jiřím Černým, který však postupně přesídlil na post levého obránce. V té
době byla mezi Votroky úžasná
konkurence, vždyť jména Hledík,
Pokorný, Pičman, Černý, Buranský, Krejčí, Kvaček, Macek, Malík,
Michálek, Runštuk, Šonka, Tauchen
či Zikán budí respekt i dnes.
Po absolvování vojenské základní
služby v Dukle Tachov se v červenci
1964 vrátil zpět k Votrokům. Jenže v té
době se „spadlo“ do druhé ligy a kádr
Spartaku se pomaličku začínal přeměňovat. Trenéra Pepi Bicana vyměnil František
Havránek a jeho svěřenci, včetně „Edy“
Schmidta, vybojovali okamžitě 1. ligu pro
Hradec zpět. První liga se „pod Bílou věží“
hrála ještě dvě sezóny, jenže pak se začalo
projevovat „stárnutí“ týmu a ti, kdo vybojovali titul, začali pomalu opouštět řady Votroků. Na jejich místa tak přišli hráči jako
například Rolko, Franc, Moník, Klíma, Rott,
Lubas a další, a Edmund Schmidt se tak stal
přirozeným vůdcem mužstva. „Mužstvo se
pomalu za působení trenérů Hemeleho a Krejčího obměnilo a po několika letech se v roce
1972 vrátilo zpět do ligy,“ vzpomíná Schmidt.
Z prvního utkání v sezóně 1972/1973 proti
Spartě Praha (12. 8. 1972) má také svůj největší fotbalový zážitek. Votroci porazili svého
soupeře a velkého favorita utkání 3:2. Jejich
výkonu přihlíželo přes 36 tisíc fanoušků a on
osobně se podílel na vítězství jednou brankou. Ty první dvě vstřelili Lubas a Kuchař. To
však bylo na delší dobu jeho poslední fotba-

lové vystoupení. Příští týden ještě odehrál ligový poločas v Žilině a pak se do konce sezóny odmlčel kvůli vlekoucím se problémům
s achilovkou.
Do týmu opět naskočil následující sezónu
1973/1974, ale to byla v Hradci Králové opět
druhá liga. „Snažil jsem se týmu pomoci s návratem do nejvyšší ligy, ale okolnosti tomu
chtěli, že se postoupilo až po mém odchodu,“ říká trochu smutně pan Schmidt. Ten
svoji kariéru v černobílém dresu ukončil v létě
1976. Na čtyři roky se pak ještě upsal Týništi
nad Orlicí, ale to již byl fotbal, jak říká klasik,
pouze pro žízeň.
Ve výčtu zápasů u pana Edmunda Schmidta
nemůžeme opomenout jeho reprezentační
starty. Byly celkově dva a to v roce 1966: v Bělehradě proti Jugoslávii 19. října a v londýnském wembley 2. listopadu proti mistrům
světa Anglii. Bohužel v druhém utkání se před
koncem poločasu zranil, a tak třetí zápas
v řadě proti Holandsku ho minul. „V životě
jsem hodně laboroval se zraněními. To mě
třeba připravilo i o větší zápasy. Ale bůh ví …,“
uzavírá
vzpomínání
v
čase
svých
sedmdesátin pan Edmund Schmidt.
Jaroslav Hůlka: „O tom, že byl Eda borec,
nemá cenu ani nic říkat, to ví v Hradci každý,
kdo v té době chodil na zápasy hradeckého
Spartaku. Jeho útočná klička byla pověstná
a já jsem dodnes nepochopil, jak to ten Eda
dělal. On s tou nohou tak zvláštně zakvedlal,
že protihráč zůstal stát a Eda ho pohodlně
obešel. Úžasné, nikdy ve své kariéře jsem se
s něčím podobným nesetkal. Eda byl prostě
bourák. Když jsem přišel do Hradce, tak mě
vzali do party ti největší hráči mariáše, ke kterým Eda patřil. Když jsme třeba vyjeli autobusem z nějakého slovenského města, tak
jsme hráli mariáš až do Hradce. Další velký
karbaník byl Vašek Kuchař a doktor Štětina,
který s námi tehdy jezdil jako náš sportovní
lékař. K jeho sedmdesátce mu přeji všechno
nejlepší a až se spolu někde setkáme, tak
bych se od něho konečně chtěl dozvědět, jak
to s tou kličkou bylo a že mu to každý obránce vždy tak sežral.“
Jan Rolko: „Eda Schmidt byl pan fotbalista
a patřil mezi tu elitu, se kterými jsem hrával
jako například Ruda Tauchen nebo Zdeněk
Zikán. Mám na něho moc pěkné vzpomínky
jak fotbalové, tak i mimofotbalové. Eda měl

velkou smůlu v tom, že byl dost často zraněn
a tím jeho kariéra určitě trpěla. Nás mladší
právě tito jmenovaní fotbalisté herně usměrňovali, dávali tomu na hřišti rozum a my jsme
makali. S Edou se nám hrálo vždy dobře
a když nebyl s námi na hřišti, tak už jsme netrpělivě čekali, až zase nastoupí k příštímu zápasu. Edovi přeji k jeho 70. narozeninám jen
to nejlepší, hodně zdraví do příštích let a ať
ještě hodně roků chodí hrát vedle starého
hřiště, kde také odehrál spoustu zápasů, svůj
zamilovaný tenis.“
Jan Klíma: „Když jsem v roce 1970 přišel do
hradeckého Spartaku, sešel jsem se s partou
výborných fotbalistů. Byli tam Zikán, Tauchen,
Moník a právě Eda Schmidt byl jedním z tahounů. Na mě působil velice dobře, protože si
živě pamatuji jeho úspěšné vystoupení za národní mužstvo v roce 1966 ve wembley. Byla
to pro mě velká pocta s ním hrát v jednom
mužstvu. Nikdy se nepovyšoval na nás mladší
a vždy se snažil nám pomáhat. Jeho úspěšné
kličky a útočné manévry byly pro nás mladé
velikou inspirací. Do dnešních dnů se dá říct,
že s ním udržuji takový náhodný kontakt, ale
velice rád na něho vzpomínám a do jeho neuvěřitelné sedmdesátky mu přeji stále dobré
zdraví, spokojenost a fyzickou svěžest.“
Edmund Schmidt
*8. října 1943, Velká Čermná, Kladsko
Jiskra Hronov 1953–61; Náchod 1961; Spartak Hradec Králové 1961–76; Týniště nad Orlicí 1976–80; RH Hradec Králové 1980; Sokol
Praskačka 1980–84. Počet mistrovských zápasů v černobílém dresu 257 (46 prvoligových). Počet gólů v černobílém dresu 61 (10
prvoligových). Dvakrát start za reprezentační
tým Československa: Jugoslávie, Anglie.

rOZHOvOr

Pavel Dvořák se vrátil po dlouhodobém zranění
Na konci loňského roku si PAVEL DVOřáK,
útočník hradeckých Votroků, přivodil nepříjemné zranění kolene. To ho více jak na tři
čtvrtě roku vyřadilo ze sportovní dráhy. Svůj
návrat na zelený pažit tak absolvoval na
konci měsíce září, kdy ho
trenér Prokopec postavil od
první minuty do pohárového utkání proti Jablonci.
Uplynulý víkend Pavel prožil také comeback v mistrovském utkání FNL.
„Návrat do mistrovského
zápasu jsem si představoval tedy úplně jinak, než
takto smolně. Bohužel,
i když jsme nedali ty
všechny šance, co jsme si
vytvořili, tak ale na 0:0 jsme
to měli uhrát,“ říkal Pavel
v týdnu po utkání.
V čem jsi viděl příčinu porážky?
Byl to pro nás zápas
„blbec“. Soupeř byl nepříjemný, hodně nás
protihráči doráželi a nenechali nás moc hrát.
Hlavní příčina ale byla stejně v nás. Měli
jsme být aktivnější, více si dovolit a dostávat
se víc do jejich šestnáctky. Bylo to od nás
zkrátka málo.
Možná, že se shodneme na zlomovém
okamžiku, a to neproměněné penaltě Honzy Šislera. Ty jsi také na penalty chodil…
Byli jsme domluveni, že buď Šísa (Šisler)
nebo já. Honza poslední dvě penalty dal,
věřil si, tak na ni šel on. Kdybych šel já
a třeba ji nedal, tak by zas všichni řešili, proč
nešel on, ale já. Prostě tohle se stane a já to
již neřeším.
Dnes nastoupíme proti Zlínu. S ním se
utkáme po třech a půl letech. Na jaře
2010 to byl zápas, ve kterém jste slavili
postup do první ligy …
-14-

(Usmívá se) Tak na ten zápas si vzpomínám,
protože byl po týdenních oslavách, kdy
jsme měli ligovou definitivu. Dnes to bude
určitě úplně o něčem jiném. Tenkrát jsme
všichni byli uvolnění, protože jsme se již viděli v první lize. Dnes to
bude rozhodně těžší.
Jak ho tedy vidíš? Soupeř
je na 14. místě tabulky,
takže opět relativně lehčí
protivník …
(Přemýšlí) No, tak relativně
lehký…, to jsme viděli minulou sobotu. Zlín určitě
není favorit, ale stát se
může cokoliv. Utkání opět
bude o nás. Pokavaď budeme hrát dobře a dáme
jako první branku, tak
v utkání nebude rozhodně
žádný problém. Doma bychom ale určitě ztrácet
body neměli.
Pojďme ještě na skok na
utkání před třemi lety. Tam
jsi oblékal společně dres se svým kamarádem Vaškem Pilařem. Ten měl po vleklém zranění předminulý víkend premiéru
v Bundeslize…
Strašně moc jsem mu to přál. Jsem s Vaškem ve spojení a každý rozhovor byl hrozně
natěšený, protože nevěděl, kdy už nastoupí.
Asi kdyby byl v Čechách, tak by dávno nastoupil, ale tam to chtěli mít všechno, ne na
sto, ale na sto dvacet procent jisté, protože
do něho hodně investovali. Vašek byl trpělivý a věděl, že tu šanci dostane, protože ve
Freiburgu není taková konkurence, jako ve
wolfsburgu.
Podzimní část Bundesligy končí až těsně
před Vánoci. Chystáš se za ním?
Zatím nevím. Byl jsem u něho minulý rok ve
wolfsburgu, ale to jsem byl zraněný, takže
jsem měl čas. Teď je to malinko jiné, ale

s přítelkyní jsme se o tom ještě nebavili. Uvidíme, jestli mě vůbec pozve (směje se).
Vraťme se domů, přesněji k poslednímu
utkání na Střížkově. I přes prohru vás
v hledišti povzbuzovala poměrně slušná
skupina příznivců černobílých barev …
Fanoušci s námi jezdí každý zápas ven, to
je perfektní. Jejich podporu vnímáme a je
jen škoda, že jsme jim to nyní nesplatili třemi
body.
Jaká byla v týmu nálada, po tom nešťastném utkání?
Myslím si, že není důvod k panice. Jsme
první, takže to máme stále ve svých rukách.
Bude důležité zůstat v klidu a ničemu negativnímu nepropadnout. Je ještě mnoho zápasů, takže je v našich silách, vše zvládnout.
Hlavně teď ty tři nejbližší zápasy.
Byl nějaký rozdíl v přípravě?
Ne, příprava probíhala úplně standardně.
V minulém kole „bohatí rozdávali chudým“. Například Vltavín nadělil čtyřku Sokolovu …
Je vidět, že nás tam za týden nečeká nic
jednoduchého, ale jak již bylo několikrát řečeno, FNL je vyrovnaná soutěž. Můj názor
je, že v těchto utkáních vždycky rozhodne
první gól, proto se nyní soustředíme na Zlín
a na vstřelení prvního gólu.
Děkuji za rozhovor.

Naši sportovNí partNeři
z Hradce Králové

http://www.mountfieldhk.cz

http://www.hradeckelvice.cz/

Tipsport extraliga:
Neděle 3. 11. 2013:
• Mountfield HK – Rytíři Kladno
Pátek 15. 11. 2013:
• Mountfield HK – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
Úterý 19. 11. 2013:
• Mountfield HK – HC Vítkovice Steel
1. liga ženského basketbalu:
Neděle 3. 11. 2013:
• Loko Karlovy Vary – TJ Sokol Hradec Králové
Sobota 9. 11. 2013:
• TJ Sokol Hradec Králové – BK SŠMH Brno
Sobota 16. 11. 2013:
• BK iMOS Brno – TJ Sokol Hradec Králové
- 15-

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. 17 - útočník FC Hradec Králové
David Vaněček

potrénuj s votrokem – společné foto
čtvrtek 17. 10. 2013, malšovický stadion

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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miss FC HradeC KrÁlOvÉ
Představujeme finalistky roku 2013

Z nich si nyní mohou fanoušci vybrat svoji
Na sklonku léta vyhlásil klub FC Hradec KráMISS na webových stránkách klubu.
lové již 5. ročník MISS FC Hradec Králové.
Jako každý rok, tak i letos, naši fanoušci
Dotazník a 3 otázky pro soutěžící
zvolí MISS INTERNET a následně na
v MiSS FC HK pro rok 2012:
posezónním večírku klubu zvolí
1) Jaký máte vztah ke klubu FC
MISS Hradec Králové samotní hráči,
HK?
vedení klubu a partneři FC Hradec
2) Který hráč FC HK je vám nejKrálové.
sympatičtější?
Letos se do soutěže přihlásilo přes
dvacet adeptek černobílé krásy, hlavní partner 3) Jaký je Váš nejsilnější zážitek
akce
s klubem FC HK?
z nichž „kabina“ vybrala deset.
Markéta Matoušová, 09. 05. 1991
Výška, váha: 174 cm, 62 kg
Zaměstnání nebo škola: student
Koníčky, záliby: Sport – tanec, zumba, tenis,

Markéta Matoušová
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běh. Záliby: design/propagace, návrhářství,
organizátorství, modeling
1) Několik zápasů jsem již navštívila a vždy
to byl úžasný zážitek, proto tomuto klubu
moc fandím. Zároveň to beru i jako dokonalou příležitost odreagování a možnosti si vždy při neuvěřitelné atmosféře
zafandit.
2) Nejsympatičtějším hráčem je pro mě
brankař Tomáš Koubek.
3) Mým nejsilnějším a zároveň nezapomenutelným zážitkem, který se k tomuto
klubu váže, byl můj bratranec. Hrál zde 2
roky a vždy to byla skvělá podívaná. Pak
se bohužel zranil a musel s vrcholovým
sportem skončit.
ivana Krajčiová, 15. 04. 1990
Výška, váha: 175 cm, 62 kg
Zaměstnání nebo škola: 6. ročník všeobecného lékařství
Koníčky, záliby: go go dance, pole dance,
posilovna – obecně fyzická aktivita téměř jakéhokoliv druhu , příroda – slovenské hory
jsou krásné v každém ročním období a když
si člověk nemůže vyvětrat hlavu rychlou jízdou (v autě, na motorce, koni...), tam si ji vyčistí 100 % . Dále dějiny – vztah k historii
mě přivedl i k provázení na zámku v Bojnicích. Ráda se bavím a užívám si život, jak to
jen v Hradci jde .

zahraničí zeptala, kde v Hradci najde pohledné a zajímavé muže. Tak mě napadlo, podívat se na stránky fotbalového
klubu – sportovci měli přeci vždy něco do
sebe;) Tam jsem hned na úvodní stránce
narazila na informace o soutěži, a tak
jsem jsi řekla, proč Vám pár fotek neposlat .
2) Moje sympatie má například brankář
Tomáš Koubek, ale těžko hodnotit podle
fotky a krátkého dotazníku, když kluky
neznám osobně 
3) No a nejsilnější zážitek s FC HK? Tak ten
doufám, že ještě jen přijde 
Ludmila Kotlandová, 04. 01. 1996
Výška, váha: 170 cm, 53 kg
Zaměstnání nebo škola: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku
Koníčky, záliby: modeling, pejsci, kresba,
malba, kamarádi
1) Na některých utkáních jsem dělala hostesku ve V.I.P. stanu. A vzhledem k tomu,
že jsem rozená Hradečačka, tak je jasné,
že k fotbalu mám kladný vztah.
2) Pavel Dvořák
3) Každý zápas je jedinečný, a o tom to
přeci je!

Ivana Krajčiová
1) Přiznám se, že k FC HK bohužel zase až
tak blízko nemám. Léta jsem bydlela na
kolejích Na Kotli, takže jsem z okna sice
měla přímo luxusní výhled na „hradecká
lízátka“, ale původní plán, který jsem
měla už od prvního ročníku na medicíně,
jit na fotbalový zápas domácího týmu, se
mi i kvůli časové vytíženosti až dodnes
nepodařilo zrealizovat. Každopádně doufám, že do konce studia to ještě stihnu
napravit  Nabízí se tedy otázka, jak
jsem se o soutěži Miss FC HK vůbec dověděla. Kamarádka se mě po návratu ze

Ludmila Kotlandová

Zuzana Nymšová, 20. 09. 1995
Výška, váha: 165 cm, 45 kg
Zaměstnání nebo škola: Obchodní akademie Náchod
Koníčky, záliby: Focení, Sport, nakupování
a přítel
1) Miluji Hradec Králové, a k tomuto klubu
jsem se dostala přes přítele, který zde
před rokem trénoval.
2) Žádný z hráčů, mým favoritem je trenér,
a to bývalý trenér v HK Daniel Franc!:)
3) Každé fotbalové utkání je zážitek, muži
rádi ocení to, že jejich žena má ráda fotbal a dokonce ho ráda i sleduje, samozřejmě když je co sledovat a zápas stojí za
to! 

můj přítel. Je to cílevědomý a ambiciózní
člověk, kterého jen tak něco na kolena
nesrazí. Píle a dřina, kterou do své práce
vkládá, je obdivuhodná. I on má velký
podíl na tom, že se v posledních letech
o fotbal více zajímám 
3) Nejsilnějším zážitkem pro mě byl gól
Ondry v zápase proti Pardubicím. Celý
stadion vyskočil v euforii na nohy. To jsou
momenty, kdy si uvědomíte, že ta dřina
má smysl 
Jana Křivanová

Jana Křivanová, 27. 02. 1990
Výška, váha: 160 cm, 48 kg
Zaměstnání nebo škola: Vysoká škola ekonomická v Praze, navazující magisterský
obor Zdanění a daňová politika
Koníčky, záliby: sport – fotbal, hokej a krasobruslení jako divačka, aktivně aerobic,
jóga, kolo (rotoped), kino, hudba, četba, posezení s přáteli
1) Jako rodilá Hradečačka a velký patriot se
o dění v hradeckém fotbale zajímám už
delší dobu. Musím ale přiznat, že spíše
přes televizní obrazovky. Po sestupu do
FNL chodím hráče podporovat osobně.
2) Ondra Kraják, a to nejen proto, že je to
Zuzana Nymšová

Michaela Kubátová

Michaela Kubátová, 27. 10. 1990
Zaměstnání nebo škola: Cukrářka
Výška, váha::167 cm, 48 kg
Koníčky, záliby::Moda, zvířata, tenis, auta,
fotbal, posezení s přáteli
1) Ke klubu mám velmi dobrý vztah. Fandím jim zhruba 7 let,a fandit budu dál ať
jsou v 1. nebo 2 lize  Neříkám,že by
1.liga nebyla lepší,a doufám,že o5
bude.Mají na to  Je to super klub nehledě na to, že má oblíbená barva je
černá a bílá 
2) Můj oblíbený hráč je Pavel Dvořák, je to
sympaťák a hlavně má mé oblíbené
číslo 14 
3) Můj nejsilnější zážitek byl den/zápas,
kdy postoupili do 1.ligy a další,když to
nádherně natřeli Spartě,protože jsem
byla jedna z nich kdo věřil, že je dají 
Radka Ondráčková, 30. 03.1992
Zaměstnání nebo škola: Vystudovala jsem
Hotelnictví a Turismus a nyní pracuji jako
operátorka na pasivu v callcentru.
Výška, váha: 163 cm, 57 kg
Koníčky, záliby: Můj největší koníček je
Jumping a Jumping Boom. Jinak mám
rada tanec, hudbu, párty, přátele a samozřejmě fotbal )
1) Už od mala jsem chodila na fotbal
u nás, ale letos mě kamarád vzal do HK
a od té doby bych nejraději jezdila i na
všechny zápasy venku. Je tu skvělá
atmosféra 
2) Tak sympatický je celý tým . Je vidět,
že jde o Tým s velkým T a to je nejdůležitější. Kdybych musela jmenovat, tak
třeba David Vaněček a Tomáš Koubek.
3) Zážitek je každý zápas na kterým můžu
být...Fanoušci, kotel vyvolávající hráče,
kteří mají čas během zápasu
zamávat...je to paráda 
Anastázie Fizerová, 31. 03.1996
Zaměstnání nebo škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky,
obor veřejnosprávní činnost
Výška, váha: 156 cm, 51 kg
Koníčky, záliby: Tancování

1) Kladný. Můj táta je velkým fanouškem
a díky němu o klubu často slyším a dozvěděla jsem se i o této soutěži.
2) Tomáš Holeš
3) Zatím je mým největším zážitkem účast
v této soutěži.

Radka Ondráčková

Anastázie Fizerová

Martina Zemská, 04. 03 1983
Zaměstnání nebo škola: Směnárnice
Výška a váha: 178 cm, 55 kg
Koníčky, záliby: řízení auta, móda, domácí
práce, čtení, sport, luštění křížovek
1) Můj přítel od mala fandí FCHK a já teď
fandím s ním. Samozřejmě mám ke
klubu velmi kladný vztah, a proto doufám, že příští rok bude Hradec hrát zase
první ligu.
2) No tak určitě ten, který vydělává nejvíc
peněz….ne to si dělám jenom srandu.
Nejvíce sympatický mi je Jiří Poděbradský, protože je mi věkově nejblíž.
3) Můj nejsilnější zážitek je asi vítězný gól
Václava Pilaře proti Spartě. Takovou
atmosféru jsem nezažila.

Niké Hazuková

Niké Hazuková, 24. 09. 1993
Zaměstnání nebo škola: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové,
obor zdravotní laborant
Výška, váha: 167 cm, 65 kg
Koníčky, záliby: florbal, škola, uklízení, tanec
1) Když se mi poštěstí mít volný víkend,
ráda vyrazím jako správná fanynka na
stadion.
2) Marek Plašil – hraje obranu a je schopný
dát gól jako já 
3) Tím nejsilnějším zážitkem bude, až hradečtí fotbalisté postoupí do první ligy
a v následujícím roce jí vyhrají.

Martina Zemská

FOtbalOvÁ šKOličKa FC HK
Zveme další předškoláky ke sportování

V září 2013 zahájila Fotbalová školička již 6. rok
svého úspěšného fungování na ZŠ M. Horákové.
Na to jak se mladým adeptům kopané daří, jsme
se zeptali manažera FŠ ing. Petra Vohralíka.
Představte nám prosím Fotbalovou školičku.
Je to projekt, který pracuje s předškoláky ve věku
3–5 let. Byla založena v září 2008 při ZŠ M. Horákové. Až do června 2012 byla Fotbalová školička
školním kroužkem základní školy, od loňského září
se stala, na základě předchozí velmi úzké
a úspěšné spolupráce, součástí FC Hradec Králové. Děti jsou ve školičce rozděleny do dvou skupin. V mladší skupině, ročníky 2009 a 2010, se děti
zaměřují zejména na rozvoj pohybových, rychlostních a obratnostních schopnosti, seznamují se
s míčem a se základními prvky jeho ovládání.
Starší skupina, děti r. 2008, je již více orientována
na rozvoj fotbalových dovednosti.
Je mezi dětmi o školičku zájem?
Můžeme říci, že docela ano. Za dobu její pětileté
existence ji navštívilo téměř400 dětí v předškolním věku, přičemž v průměru do jejich jednotlivých skupin dochází více jak 40 dětí. Školička je
otevřeným zařízením, kam mohou děti přicházet
v průběhu celého školního roku.
Co čeká děti po ukončení docházky do „Školičky“?
Po skončení docházky do FŠ mohou děti, v případě zájmů, pokračovat v kopané ve vybraném
fotbalovém klubu, přičemž ti nejšikovnější tvoří
základ nejmladší přípravky FC HK.
Kde a jak často děti ve školičce trénují?
Celoroční činnost probíhá v areálu ZŠ M. Horákové, a to na školním hřišti i ve školních tělocvičnách. Starší skupina má tréninky v pondělí,
středu a pátek, mladší skupina potom v úterý
a čtvrtek vždy od 14,00 do 17,30 hodiny.
Pořádáte pro děti vedle tréninků i jiné akce?
Ano, snažíme se, aby činnost dětí ve školičce byla
co možná nejpestřejší. Proto pro ně pořádáme
každoročně ještě deset víkendových doprovodných akcí. Jedná se o různé formy fotbalových turnajů, kde děti mají možnost předvést rodičům, co
se již ve školičce naučily. Dva z těchto turnajů nás
čekají závěrem letošního roku, a to tradiční podzimní turnaj v listopadu a zejména potom velmi
oblíbený Mikulášský turnaj v prosinci, nad kterým
již tradičně převzaly patronát VAK Stavby Hradec
Králové, s.r.o.
Říkáte, že nad „Mikulášským turnajem“ převzaly záštitu VAK Stavby HK, s.r.o. a co nad
těmi dalšími akcemi?

I na tyto akce se snažíme, zatím však většinou neúspěšně, oslovovat nejrůznější firmy s žádostí
o převzetí sponzoringu formou reklamy, a to propůjčením jména firmy do názvu turnaje a finančním příspěvkem ve výši dle svého uvážení, neboť
se domníváme, že poskytnutím finančních příspěvků umožnit spokojenost dětí, jejich radost ze
sportu a pohybu i rozzáření dětských očí při každém povedeném cviku, by mělo být jednou z nejlepších investicí každého dospělého. Pokud se
najde někdo, kdo by byl ochoten nám touto
formou pomoci s finančním zajištěním školičky,
budeme rádi, když se nám ozve na mail petr.vohralik@seznam.cz a převezme patronát nad některou naší akcí.
Když mám syna, který rád kope do míče a chtěl
by to ve školičce zkusit, jak se dozvíme o náborech do školičky?
Jednak z webu FC HK a „Radnice“, kde pravidelně
informace k náboru zveřejňujeme. Samozřejmě informace také naleznete na našich stránkách
www.fotbalovaskolicka.cz. Ale není nutné čekat na
vyhlášení náboru. Nejdůležitější je, že zájemci
o trénování ve Fotbalové školičce nemusí spoléhat jen na inzeráty, ale vzhledem k tomu, že školička je trvale otevřeným projektem, můžete k nám
přijít kdykoliv. V současné době potřebujeme doplnit šikovné děti zejména v ročníku 2008.
Zmínil jste Vaše webové stránky, co tam
všechno najdeme?
Na stránkách se snažíme zachytit celou historii
i současnost Fotbalové školičky. Chceme, aby při
rozhodování dětí a rodičů o tom, zda si nás vyberou a zkusí s námi sportovat, měli ucelený přehled o uplynulé činnosti Proto v části „O nás“
najdou roční zprávy o činnosti minulých let i přehled toho co je čeká v daném roce a v části
„Členská základna“ seznam všech dětí, které
školičku navštívily. Nechybí informace o jednotlivých akcích, vč. obsáhlé fotogalerie, srovnané
podle jednotlivých let, informace k náboru, rozpisu tréninků i aktuální informace pro rodiče,
apod.
Co říci na závěr?
Chtěl bych do Fotbalové školičky pozvat všechny
předškoláky ročníku 2008, 2009 a 2010, kteří mají
rádi pohyb a rádi kopou do fotbalového míče. Nebojte se a přijďte se na nás kdykoliv podívat a zkusit si s námi co už dovedete. Věřím, že se Vám
u nás bude líbit a že zůstanete i na další hodiny.
Případné podrobnější informace Vám poskytne
manažer Fotbalové školičky ing. Vohralík Petr, MB
603 318 713, mail: petr.vohralik@seznam.cz.
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„čerNObílÝm vlÁčKem“
Na dOmÁCí utKÁNí
Na poslední domácí utkáním se mohli příznivci Votroků dopravit vláčkem. Dopravní
podnik města Hradec Králové byl partnerem
utkání FC Hradec Králové – MFK Frýdek –
Místek a s partnerstvím také souvisela předzápasová akce „Černobílým vláčkem na domácí utkání“. „Vláček vyjel v tomto roce po
Hradci Králové naposledy. Využili jsme nabídky dopravního podniku a nabídli jsme
krásné svezení našim malým fanouškům
a jejich rodičům,“ říká o akci ředitel klubu
Ing. Richard Jukl.
Vláček byl přistaven přesně dvě hodiny po
nedělním poledni. Za krásného počasí se
pod Bílou věží sešlo zhruba 20 dětí s rodiči,
aby nejdříve absolvovaly okružní jízdu po starém Hradci, a poté se vydaly přímo na Malšovický stadion. Všichni přítomní dostali od
klubu vstupenku na utkání, vlaječku klubu,
pití a sladkosti. Akci také přišli podpořit skalní
fanoušci z kotle. Ti vláček vyzdobili svými
vlajkami a dětem rozdali svoje samolepky.
Vláček dorazil na Malšovický stadion dvacet
minut před úvodním hvizdem. „Akce se nám
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strašně líbila. Jdeme na fotbal jako rodina
poprvé, tak snad Votrokům přineseme
štěstí,“ řekl jeden z tatínků. A že Votrokům
skutečně přinesli štěstí, to již dnes všichni
víme.
Tak s dalším vláčkem na fotbal snad až zase
na jaře.

partNer utKÁNí

UNIPRINT RyCHNOV NAD KNěŽNOU
Tiskárna uNiPRiNT z Rychnova nad Kněžnou je stálým partnerem klubu FC Hradec Králové v dobách dobrých, ale také
v těch horších. Spolupráce obou subjektů
se datuje od roku 2005. Klub
využívá služeb UNIPRINTU
hlavně na poli všech tištěných
materiálů, kdy se v Rychnově
nad Kněžnou tisknou plakáty, podpisové
karty, bulletin Černobílý gól, brožury, kalendáře a další propagační věci. V poslední době klub také hojně využívá
grafického zpracování od UNIPRINTU.
Tiskárna UNIPRINT, s.r.o. v Rychnově nad
Kněžnou byla založena v roce 1992.
Vznikla spojením tří menších firem, zabývajících se polygrafickou výrobou různými
technologiemi. Byl to ofsetový tisk, knihtisk a sítotisk. Odtud tedy název UNIPRINT
– Univerzální tisk. Časy a technika se
mění, firma opustila sítotisk a knihtisk
a soustředí se pouze na kvalitní ofsetový
tisk se vším všudy.
Předtisková příprava je soustředěna ve
vlastním grafickém studiu se sítí PC, jehož
součástí je CTP Suprasettr A75ATL pro
přímý osvit na tiskové desky.
Strojní park tiskárny prezentují pětibarvotiskové stroje KBA – RAPIDA 76, KBA-RAPIDA 75, KBA-PERFORMA 66-5. K této
nejmodernější řadě tiskových strojů patří
temperance barevníků, bezpotahové
vlhčení, automatické mytí, GRAFICONTROL – dálkové řízení barevnic pro CIP4
a COCKING – dálkové ovládání registrů.
Pro tisk dvoubarevný a jednobarevný je
tiskárna vybavena dvoubarevkou Polly
725.
Dokončující knihařské zpracování se soustředí především na vazbu V1 a V2 (linka
AM Graphics a lepička knižní vazby BUFALO 500), pro snášení novin linkou SE-

TMASTER a LACONDA HF 22. Falcování
probíhá na strojích HEIDELBERG STAHL
– Stahlfolder – FFH-66, Ti 52 ProLine.
Další zušlechťování výrobků probíhá
vlastní laminací, ražbou, výsekem, perforací nebo číslováním.
Vozový park tiskárny UNIPRINT je vybaven třema vozy zn. FORD
Transit. Pro stálé zákazníky zajišťuje tiskárna dovoz na místo určení, případně
rozvoz tiskovin po celém území ČR, na vyžádání s předstihem i do zahraničí. Distribuci reklamních a propagačních tiskovin,
včetně informací o nákladech pro jednotlivé regiony či obce, zajišťuje Uniprint bezadresnou i adresnou roznáškou po území
celé republiky.
UNIPRINT, s.r.o. tiskne celkem 35 titulů různých periodik – novin a časopisů převážně regionálních.
Mezi renomované zákazníky naší tiskárny
patří:
• FC Hradec Králové
• Nakladatelství Lidové noviny (časopisy,
knížky)
• ESAB (reklamní a propagační materiály)
• Pewag Austria (etikety, návody)
• MORAVIAPRESS a.s. (kooperace státních zakázek Volby 1996, Volby 1998,
Volby 2002, Sčítání lidu 2001)
• Ferrosan Czech
• ECONOMIA a.s. (týdeník Obchodní věstník a měsíčníky, propagační materiály,
obálky, všívačky katalogů, přílohy katalogů, firemní odborné zpravodaje a katalogy, etikety, návody, katalogy)
• GEVLA GmbH Innsbruck (tyrolský magazín Innsider)
• NOVON GmbH wien (obaly na DVD,
booklety, inlaye)
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FaNOušKOvsKÁ strÁNKa

Černobílá krev pro hradeckou nemocnici
Fanklub VOTROCi 2000 ve spolupráci
s naším klubem uspořádal poprvé akci
„Daruj naši černobílou krev“. V pátek
25. 10. časně ráno se před transfuzní
stanicí Fakultní nemocnice v Hradci
Králové sešlo 12 dárců krve. Většina
zúčastněných šla darovat krev poprvé, a tak o mírnou nervozitu nebyla
nouze. Vše ale nakonec dopadlo na
velkou jedničku. O akci jsme hovořili
s Fandou řehounkem a Honzou
Nymsou, kteří jako členové výboru fanklubu
VOTROCI 2000 akci spolupořádali.
Kde se myšlenka na darování krve
fanoušky vlastně objevila?
F+H: Oba jsme dárci krve a tak jsme
při jednou z výjezdů za Votroky zauvažovali o možnosti uspořádat skupinové darování krve hradeckými
fotbalovými fanoušky. Co si budeme
povídat, v médiích jsme často představováni jako, mírně řečeno,, „nezvedená cháska“. Chceme ukázat, že
jsme normální parta, která povzbuzuje
svůj tým hlasitě a výrazně, ale že nežijeme odtržení od reality, že vnímáme
život a společnost kolem sebe
a chceme se aktivně podílet na věcech i nefotbalových. A darování krve
je jednoduchým, ale jasným důkazem
toho, že když nepomáháme právě Votroků na tribunách, můžeme a chceme
pomáhat třeba právě těm, kteří jsou
ohroženi na životě a potřebují krev.
Jak jste spokojení s účastí?
F+H: Moc. Do poslední chvíle jsme
netušili přesný počet fanoušků, kteří
opravdu dorazí. Z organizačních důvodů jsme museli nahlásit na transfúzní stanici počet dárců 5 týdnů
předem. Risknuli jsme tedy číslo 10
a tolik míst jsme si zarezervovali. Takový počet dárců se mezi fanoušky
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dal celkem rychle dohromady, ale logicky
vstoupily do hry postupně i další faktory,
které některé přihlášené vyřadily. Ať
to již byly neodkladné pracovní či
školní povinnosti, nebo onemocnění.
Říkáte, že míst bylo zarezervovaných 10, ale ta účast byla nakonec
i přes ty právě popsané problémy
vyšší.
F+H: Podařilo se vyburcovat na poslední chvíli náhradníky, což vidíme
jako skvělou věc, že fanoušci okamžitě za-

reagovali a nahradili ty, kteří darovat jít nemohli, i když se původně přihlásili. A výborná byla také reakce přímo z klubu. Po
našem dotazu, zda- li by s námi nešel někdo
z hráčů, přišla okamžitě kladná reakce. Pro
nás bylo opravdu perfektním povzbuzením,
že Mára Kulič, který nemohl o víkendu nastoupit díky karetnímu trestu, bez váhání přijal nabídku jít darovat krev s námi.
A společně s ním dorazil i Milan Šedivý
z marketingu. Oba také krev darovali.
Jak se fanouškům darování samotné
vlastně líbilo?
F+H: K líbení to moc není, jde spíš o věc
užitečnou. Ale musíme naši partu dárců pochválit, protože pro většinu z nich to byla

první návštěva na transfuzní stanici a někteří se také upřímně netajili obavami z odběru samotného a z toho, jak to budou
snášet. Nakonec, i díky skvělému přístupu
sestřiček na sále, nikdo neomdlel, nikdo
neutekl, naopak – všichni byli naprosto
v pohodě a my věříme, že se podařilo pro
hradeckou nemocnici získat na této akci
nové dárce, kteří budou chodit i sami, bez
akcí fanklubu.
Takže vy už nic podobného nechystáte?
F+H: Právě naopak. Ohlasy jsou výborné
a tak je již nyní jasné, že se budeme snažit
o další akci s darováním krve, patrně někdy
v jarních měsících.
Díky za rozhovor.

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
2:0
Žižkov – Karviná
2:0
Varnsdorf – Most
4:0
Sokolov – Vlašim
1:0
Hradec Král. – Fr.-Místek 3:0
Ústí n./L. – Bohemians
4:1
Třinec – Pardubice
1:2
Táborsko – Vltavín
3:0

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

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