všesportovní stadion hradec králové

Pondělí 18. listopadu 2013 v 18.10 hod.

Zápas 16. kola

FC Hradec Králové – MFK OKD Karviná

Program 16. kola (16. 11. 2013)

Program 17. kola (8. 3. 2014)

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

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

partner
utkání

O DnešníM sOuPeŘi

Městský fotbalový klub Karviná
Karviná patří do regionu, kterému se po
první světové válce začalo říkat Českotěšínsko. Objev ložisek uhlí, rozvoj železářského
průmyslu, výstavba Košicko-Bohumínské
dráhy významně zasáhly do struktury zdejšího obyvatelstva. Za prací přicházeli Poláci,
Češi, Slováci, Moravané, Italové a společně
s původními Slezany vytvářeli nejednotnou
společnost lišící se životním stylem, zájmy,
mentalitou, národnostním cítěním. Ještě
v podmínkách Rakouska-Uherska začínají
hrát fotbal studenti českých škol z Orlové
a okolí. Po válce pak vznikají další kluby,
jako houby po dešti – české, polské, německé a židovské.
V období mezi světovými válkami na území
současného města Karviná působila 9 fotbalových klubů (SK Fryštát, Polonia Karviná,
Pogoň Fryštát, SK Karviná, Sila Karviná, Darcovia Darkov, Sparta Karviná, Lázně Darkov,
Solca Karviná.)
Posledních 10 let přineslo podstatný zvrat ve
vývoji kopané v Karviné. Dohodou oddílu
kopané Kovona Karviná s výborem oddílu
kopané Vítkovic, aby jejich družstvo, které
sestoupilo do II. ligy, hrálo soutěž jako FC
Karviná-Vítkovice v Karviné. Karviné toto spojení přineslo II. ligu. Po roce je smlouva s Vítkovicemi zrušena.
V ročníku 1995/96 nastupují hráči pod hlavičkou FC Karviná a vyhrávají II. ligu. V té
době dochází rovněž ke sloučení tří tehdy
nejvýznamnějších fotbalových oddílů ve
městě. B. 1. Máj a B. ČSA Karviná dříve sloučené pod hlavičkou KD Karviná, splynuly
s FC Karviná.
Do I. ligy se FC Karviná ještě vrátila v ročníku
1999/2000. Po posledním sestupu z I. ligy,
vzhledem ke špatnému finančnímu hospodaření klubu došlo k trvalému strmému poklesu výkonnosti, které vyvrcholilo v roč.
2002/03. FC Karviná jejíž družstvo hrálo divizi, nebylo schopno pokračovat v jarní části
soutěže pro nedostatek hráčů i financí. Odstoupením ze soutěže by došlo ke ztrátě
soutěží i mládežnických.
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Jediným životaschopným oddílem kopané
v Karviné zůstali fotbalisté TJ Jäkl Karviná, jejich družstva dospělých, dorostu i žáků hrála
krajský přebor. Životaschopnost oddílu byla
podložena nezištnou a obětavou prací funkcionářů a realizací takových sportovních cílů,
na které byli schopni zajistit finanční krytí. Situace v FC jim byla známa a uvědomili si
vážnost situace, směřující k zániku kopané
v Karviné. Pokusili se proto o zdánlivě nemožné. Za cenu vystoupení ze svazku s TJ
Jäkl Karviná a přejmenování na Městský
fotbalový klub Karviná se jim podařilo od
majitele fotbalových práv FC Karviná JUDr.
Zemka tyto práva odkoupit. Postupně bylo
nutno vyřešit dluhy FC Karviná vůči hráčům,
trenérům, bývalým funkcionářům, fotbalovému svazu apod. Na zadlužený stadion byl
vyhlášen konkurz. Aby FC vůbec dohrála
soutěžní ročník, muselo být družstvo doplněno hráči z Jäklu Karviná. Do této šlamastiky přibyl další problém, snaha firmy
Jäkl Karviná zbavit se stadionu. Nakonec se
představitelé města Karviné rozhodli od firmy
Jäkl stadion odkoupit. Zachránili tak pro občany Karviné poslední sportoviště s tak širokou možností využití, jak po sportovní, tak
i společenské stránce. Nakonec se podařilo
situaci zvládnout tak, aby mohly být zahájeny soutěže ročníku 2003/04. V soutěžích
startují 4 dr. dorostu, 8 dr. žáků a 4 dr. přípravek. Tréninkový proces všech mládežnických družstev zaštiťuje Sportovní centrum mládeže.
V současné době klub využívá: „Městský
stadion“ (Jäkl) – 2 družstva dospělých, 5
družstev žáků, „Bažantnici“ – 6 družstev
žáků a „Kovonu“ – 4 družstva dorostu
a družstvo žáků. V bývalém areálu Kovony
byla za vydatného přispění města Karviná
vybudováno hřiště s umělým povrchem pro
minikopanou. Město Karviná rovněž přispívá
finančně na činnost mládeže. Bez tohoto
příspěvku by musel být počet družstev radikálně snížen a realizace hlavního cíle (výchova mládeže) v podstatě nerealizovatelná.

sOuPisKA MFK OKD KARVinÁ, a.s.
Fotbalová národní liga – podzim 2013

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

PALEČEK

Lukáš

15. 12. 1980

33 let

197 cm 95 kg

18

1

LIPČáK

Martin

22. 12. 1975

38 let

186 cm 78 kg

31

PINDROCH

Branislav

30.10. 1991

22 let

194 cm 90 kg

2

Hoffmann

Josef

19. 11. 1978

35 let

179 cm 76 kg

3

CVERNA

Václav

17. 5. 1988

25 let

192 cm 86 kg

4

KNöTIg

Tomáš

13. 4. 1989

24 let

179 cm 75 kg

5

UVíRA

Martin

4. 4. 1988

25 let

186 cm 81 kg

20

CVERNA

Ondřej

30. 7. 1990

23 let

178 cm 74 kg

22

JOVANOVIć

Mihailo

15.2. 1989

24 let

190 cm 82 kg

23

MIKULA

David

30. 3. 1983

30 let

181 cm 77 kg

6

LIMANOVSKý

Martin

17.4. 1990

23 let

179 cm 65 kg

7

CIKU

Elvist

16. 8. 1986

27 let

177 cm 75 kg

9

VANěK

Richard

11. 6. 1991

22 let

180 cm 72 kg

10

VLADAVIć

Admir

26. 6. 1982

31 let

178 cm 73 kg

14

SVATONSKý

Jan

12. 5. 1984

29 let

179 cm 72 kg

16

HOTTEK

Jakub

24. 6. 1983

30 let

188 cm 81 kg

17

EISMANN

Pavel

20. 8. 1984

29 let

182 cm 75 kg

24

FIALA

Matěj

12. 2. 1990

23 let

186 cm 78 kg

25

gONDA

Michal

29. 8. 1982

31 let

174 cm 71 kg

MEgO

Róbert

10. 2. 1994

19 let

31. 7. 1983

30 let

197 cm 97 kg

8. 7. 1986

27 let

186 cm 82 kg

8
11

PAVELKA

Karol

21

MIšINSKý

Vladimír

Přišli: Juřena (z host. Fotbal Třinec), Vladavič (z host. FK Velež Mostar), Eismann (Fotbal Třinec), Svatonský (FK Dukla Praha), Jovanovič (host. z HFK Olomouc), Uvíra (host. z SFC
Opava), Pavelka (Spartak Trnava), Mego (MFK Dubnica), Lipčák (host. Fotbal Třinec).
Odešli: Homola (uk. host.), Cudrák (uk. host.), Vaclík (host. Sulko Zábřeh), Sobala (host.
Slavia Orlová-Lutyně), Puškáč (host. Sulko Zábřeh), Legierski (host. MKS Kluczbork), Juřena
(host. Fotbal Třinec), Fischer (host. Zbrojovka Brno), Besta, Hoferica.
Realizační tým:
Trenér – Josef Mazura. Asistent trenéra – Jan Pejša. Trenér brankářů – Karel Stromšík. Vedoucí mužstva – Petr Hort. Kondiční trenér – Dr. Michal Hrubý Ph.D.. Lékař – MUDr. Zdeněk
Vojkůvka. Masér – Pavel Čada. Kustod – Václav Posel.
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OHLÉDnuTí ZA MinuLÝMi ZÁPAsY

14. kolo: FC Hradec Králové – FC Fastav Zlín 2:0 (0:0)

Luboš Prokopec: „Pro nás
to byl velice těžký zápas,
protože Zlín měl nového trenéra a byl pro nás nečitelný.
Proti minulému utkání udělal
soupeř pět změn v sestavě
a v prvním poločase nás
dobře napadal a byl silný na míči. Zlín dobře
kombinoval a my jsme se v podstatě k ničemu nedostali. Ve druhém poločase jsme
se zlepšili a zaslouženě jsme vyhráli, protože jsme, kromě těch dvou branek, měli
ještě další tři, čtyři velice solidní šance. Jsem
rád, že jsme získali tři důležité body.“
Robert Pillár: „Do zápasu
jsme nevstoupili moc dobře,
neboť jsme soupeři nechávali moc prostoru. Po změně
stran už to bylo lepší. Zlepšili
jsme kombinaci, celkově se
nám hra dařila, měli jsme
šance a dali jsme góly. A moje branka?
Mára Kulič kopal po faulu přímý kop a trefil
se mně přímo na hlavu. A pro mě bylo jednoduché usměrnit míč do branky.“
Jan Shejbal: „V prvním poločase hrál Zlín

dobře zezadu a čekal na
rychlé protiútoky. My jsme se
do nich moc nedostávali
a ani žádné šance jsme si
nevytvořili, fakt hráli dobře.
Na druhou stranu ani hosté
si žádnou příležitost nevytvořili. Dá se říct, že to byl takový remízový
nudný poločas. Do druhého poločasu jsme
si řekli, že když to nejde fotbalově, tak to
musíme nějak urvat a doma vyhrát! To se
nám nakonec povedlo. Ze začátku druhé
půle jsme dali gól a Zlín potom otevřel hru
a nám se tam začali otevírat další okénka
a přidali jsme pár minut druhou branku a výsledek jsme si pohlídali. Mohli jsme ještě přidat další góly. Mrzí mě dvě neproměněné
šance, které jsem nedal, neboť zápas mohl
být klidnější. Zápas jsme s přehledem dohráli a zaslouženě jsme si do tabulky připsali
tři body!“
David Vaněček: „Byl to pro
nás moc důležitý zápas,
neboť jsme ztratili body na
Bohemce, kde jsme chtěli
získat tři. Už v prvním poločase bylo na nás vidět, že
jsme takoví zakřiknutí, neboť
jsme věděli, že musíme vyhrát. Naštěstí
jsme se v druhé půli uvolnili, začali jsme hrát
svůj fotbal a to přineslo ovoce. A po právu
jsme vyhráli. A můj gól? Mára Kulič dal
krásný balon do lajny Jardovi Zelenému,
který přihrávkou pod sebe překopl všechny
bránící hráče a já jsem na zadní tyči trefil míč
pravačkou z voleje.“
Připravil Petr Přibík

14. kolo, 3. listopadu 2013:
FC Hradec Králové – FC Fastav Zlín 2:0
(0:0)
Branky: Pillár, Vaněček. ŽK: Plašil – Kubica,
Pazdera, Salachna. Rozhodčí: Mikel – Plesar, Machálek. Počet diváků: 1125.
FC HK: Lindr – Plašil, Rolko, Pillár, Podě-

bradský – Schejbal, Janoušek, Schwarz (86.
Hochmeister), Zelený – Kulič (83. Dvořák),
Vaněček
FC Fastav Zlín: Dostál – Pazdera, Kubica,
Hubáček, Hájek – Bartolomeu (65. Železník), Salachna, Elšík, Hruška (74. Holík)–
Polách (79. Kroča), Malchárek

V dalším podzimním duelu přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté ze Slovácka.
Zlín se pod taktovkou nového trenéra
Martina Pulpita na Hradec perfektně připravil, v první půli dobře napadal a bránil.
Po změně stran hradečtí plejeři přidali
v nasazení, zlepšili kombinaci, vytvořili si
několik šancí a z nich vstřelili dvě důležité branky.
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OHLÉDnuTí ZA MinuLÝMi ZÁPAsY

15. kolo: Loko Vltavín – FC Hradec Králové 1:1 (0:1)

Luboš Prokopec: „V 1. poločase jsme hráli vcelku dobře
a zaslouženě jsme se dostali
do vedení. Měli jsme i další
možnosti a pár střel, bohužel
se nám nepodařilo dát druhý
gól. Ve druhém poločase
jsme nebyli nebezpeční dopředu a pak jsme
bohužel inkasovali z pokutového kopu.“
Jiří Janoušek: „Věděli jsme,
že nás nečeká nic lehkého,
neboť minule venku jsme
s předposlední Bohemkou
prohráli. První poločas jsme
zvládli dobře a kromě gólu
jsme měli i pár dalších šancí.
Bohužel jsme je neproměnili. Po změně
stran už to byla taková nakopávaná z obou
stran. Fotbal se moc nehrál a pak soupeř
jednou utekl. Vhazoval aut u naší levé
strany, výborně to sehrál a nakonec z toho
pramenila penalta, kterou proměnil a vyrov-

nal. Nám se nepodařilo soupeře zatlačit, vytvořit si velký tlak a šance.“
Jiří Poděbradský: „Samozřejmě panuje u nás velké
zklamání, protože jsme měli
vyhrát a chtěli jsme vyhrát.
Vše tomu nasvědčovalo, dostali jsme se do vedení,
i když herně to nebylo až tak
optimální. Kombinačně jsme se dokázali
před branku soupeře dostat a párkrát jsme
vystřelili. Ve druhém poločase jsme nehráli
moc dobře, nedařilo se nám přečíslovat domácí a vytvářet si šance. Potom jsme dostali
gól z penalty. Mrzí nás to a čeká nás poslední zápas. Musíme se na něj připravit,
soustředit se a zvítězit!“
Jaroslav Zelený: „Bohužel
jsme další utkání s papírově
slabším týmem nezvládli
a moc nás to mrzí. První poločas jsme nehráli špatně,
podařilo se nám vstřelit
branku a ještě jsme mohli
další přidat, neboť šance jsme měli. Ve druhém poločase šla naše kombinace poměrně
dost dolů a moc jsme se nedostávali do hry.
Byla to spíš z obou stran taková nakopávaná
a moc fotbalu tam nebylo. šanci jsme si nevytvořili a pak jsme udělali penaltu, což se
stává. Soupeř ji proměnil a zápas skončil remízou.“
Připravil Petr Přibík

15. kolo, 9. listopadu 2013:
Loko Vltavín – FC HK 1:1 (0:1)
Branky: 73. Předota (PK) – 17. Vaněček. ŽK:
Pávek – Shejbal, Rozhodčí: Pechanec –
štěrba, Kubr.
Vltavín: Čaba – Láncz, Pávek, Krimlák, Hájek

– Očovan (90. Tenkl), Valíček, Mařík (88. Pečeňa), Podzimek – Matějka (59. Předota), Klán.
FC HK: Lindr – Plašil, Pillár, Rolko, Poděbradský – Shejbal (76. Malinský), Janoušek,
Schwarz, Zelený (53. Halilovič) – Kulič, Vaněček (80. Dvořák)

K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Prahy, kde se
střetli s posledním týmem tabulky Loko
Vltavín. Začátek zápasu vyšel hostům parádně, brzy se dostali do vedení a přišly
i další šance, ale domácí gólman je vychytal. Po změně stran se hra vyrovnala
a v závěru zápasu domácí z přísné penalty vstřelili vyrovnávací branku.

NAVšTIVTE wEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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sLOVO nA KOneC PODZiMní seZónY
Ing. Richarda Jukla, generálního ředitele FC HK

Vážení příznivci klubu FC Hradec Králové,
je tomu opravdu nedávno, když jsem na tomto místě hodnotil letní
přípravu a díval se do sezóny, která nás čeká. To za okny panovala tropická vedra a nikdo z nás nevěděl, co nás po razantní obměně kádru čeká. Nyní je listí ze stromů pomalu všechno
opadané, teploty klesají k nule a já zde mohu hodnotit celý uplynulý rok 2013. Ovšem zaměřím se také na druhou polovinu roku,
kterou jsme prožili ve Fotbalové národní lize.
Rok 2013 pro nás nevyzněl úplně nejlépe. Bohužel se nám
nepodařilo udržet v Gambrinus lize, což se line jak červená niť
celým rokem. V létě následoval pád do FNL.
Podzim naše první mužstvo odehrálo se střídavými výsledky. Začátek nebyl opravdu nejlepší a po třech odehraných kolech jsme byli na nelichotivých příčkách.
Podobný vývoj jsme předpokládali, protože tým prošel v letní přestávce velkou změnou. Odešlo
mnoho hráčů a přišli noví. Další věc je, že jsme chtěli vsadit na odlišný styl hry a budovat tým
s perspektivou, který bude schopný v nadcházejících obdobích hrát důstojně Gambrinus ligu.
Během podzimu se výkonnost „áčka“ výrazně zlepšila. Doufám, že dnešním utkáním
s Karvinou minimálně potvrdíme naše postavení v tabulce. V zimní přestávce se budeme snažit připravit tak, abychom v jarních odvetách obstáli. Jaro pro nás určitě jednoduché nebude.
Čeká nás spousta těžkých utkání, ale my stále věříme, že na konci sezóny budeme šťastní a po
roce ve FNL se opět vrátíme do Gambrinus ligy.
Když se poohlédnu po naší mládeži, tak ta potvrdila své kvality v celém roce 2013.
Všechny týmy mají své pevné místo na předních příčkách svých soutěží a naši hráči jsou pravidelně zváni do reprezentačních výběrů od 15 do 21 let. Jsme rádi, že alespoň naše mládežnické naděje nám dělaly po čas celého roku velkou radost.
Další, co se v uplynulém roce povedlo, je vybudované zázemí pro náš klub. A to po všech
liniích. Za to je potřeba hlavně poděkovat Statutárnímu městu Hradec Králové, které nám poskytlo výraznou podporu. Naplno jsme začali využívat areál Bavlna. V současných chvílích se
dokončuje areál Slavie, v němž pro nás vzniknou tréninkové plochy namísto těch, které ustoupí
nové Malšovické aréně. Tam najdeme důstojné zázemí pro trénink a možná i pro přípravná
utkání nejenom našeho A týmu. Začíná se s budováním úplně nového šatnového prostoru
v areálu Háječek, kde mají základnu naši žáci. Zde vznikne nové tréninkové centrum Václava
Pilaře. V neposlední řadě konečně dojde ke zkulturnění areálu „Dukla“ u nemocnice, kde by
měla být odstraněna stará, chátrající a téměř na spadnutí tribuna. Toto všechno jsou výrazné
změny, co se týče podmínek pro tréninky a zápasy, které náš klub opět posouvají dopředu.
Na závěr se musím zmínit i o stadionu v Malšovicích, respektive o nově vznikající Malšovické aréně. V průběhu listopadu netrpělivě čekáme na vydání pravomocného územního
rozhodnutí. Souběžně s tímto pracujeme na projektu ke stavebnímu povolení, aby se o něj
mohlo v co nejkratší době zažádat.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou všem, kteří nám drží palce a podporují nás, poděkoval. Poděkovat chci také Statutárnímu městu Hradec Králové, bez kterého by se fotbal
v našem městě nehrál. Dále všem našim partnerům, všem zaměstnancům a hráčům klubu,
a v neposlední řadě i všem vám fanouškům, kteří nám fandí v dobách dobrých i zlých.
Všem pak přeji pohodový konec roku 2013 a v tom novém roce 2014 hodně štěstí a zdraví.
Ing. Richard Jukl, ředitel klubu FC Hradec Králové
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JAK TO bYLO nAPOsLeDY

Fotbalová národní liga, sezóna 2013/2014. 2. kolo
Po sestupu z gambrinus ligy Votroky čekali
v úvodu sezóny těžcí soupeři. Nejprve
v úvodním utkání druhé ligy svedli souboj
v derby zápase s Pardubicemi (2:2), aby
o týden později cestovali do slezské Karviné.
Tým MFK OKD každou sezónu pravidelně
obsazuje vrchní příčky tabulky a v průběhu
letošní sezóny tomu není jinak. Svěřenci trenéra Mazury Votroky přehráli hlavně bojovností a po zásluze si připsali všechny body
za vítězství 2:1. To již trenér Luboš Prokopec
v kabině Malšovického stadionu hodně hřímal, ale snad to nejhorší na úvod sezóny přišlo ve 3. kole, když si zpod lízátek odvezli tři
body hráči Táborska za výhru (2:0).
Ovšem jak se říká: „Všechno zlé je pro něco
dobré.“ Trenérské duo Prokopec – Pilný si
výsledky z úvodních třech kol dokonale zanalyzovalo, učinilo určitá opatření a vyplatilo
se. Sestava si sedla a Votroky čekalo sedm
zápasů v řadě bez ztráty jediného bodu. Ti
pak do konce podzimní části klopýtli pouze

v utkáních na venkovních hřištích. Je pravda,
že soupeři jim byly týmy ze spodku tabulky,
ale i přesto Votroci zůstali na postupové příčce, a to s nejvíce plusovými body v tabulce
pravdy.
A jak to vlastně bylo v horkém létě v Karviné?
2. kolo, 4. 8. 2013, Karviná:
MFK OKD Karviná – FC HK 2:1 (2:1)
Branky: Hottek 10., Jovanovič 36. – Malinský 25. ŽK: Hottek, Hoffmann – Hochmeister, Kučera, Shejbal. Počet diváků: 1688.
Rozhodčí: Adámková – Černý, Kubr
MFK OKD Karviná: Paleček – Hoffmann, Mikula, Jovanovič, Knötig – Vaněk (80.
gonda), Hottek – Ciku (68. Svatonský), Eismann – Mišinský (71. Pavelka), Vladavič
FC HK: Lindr – Poděbradský, Hochmeister,
Plašil, Zelený – Kopáč, Malinský (67. Voltr),
šisler, Kučera, Kraják (74. Shejbal) – Kulič
(60. Zec)
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K prvnímu venkovnímu zápasu Fotbalové
národní ligy Votroci zavítali do Karviné. Po
úvodním oťukávání převzal domácí tým iniciativu, kterou také korunoval dvěma góly.
Votroci stačili v průběhu prvního poločasu
pouze vyrovnat, ale na druhý zásah bojovně
hrajících domácích již zareagovat nedokázali a ze Slezska se vracejí bez bodu.
V prvních minutách hry jako by se domácí
tým hradeckých fotbalistů zalekl a již
v úvodu měli Votroci slibnou příležitost
v podání Kuliče. Toho však vychytal domácí
gólman Paleček. V horkém počasí však přišlo pro hosty velké zmrazení v 10. minutě.
Z dobrých dvaceti pěti metrů napřáhl Hottek
a vymetl šibenici Lindrovy branky, 1:0.
Po obdrženém gólu byli hosté jako opaření
a domácí si vytvářeli jednu šanci za druhou.
Příležitosti Mišinského, Mikuly a Vladaviče
naštěstí brankou neskončily. Naopak se zablýskalo na druhé straně, když se prosadil
Malinský po krásné Krajákově kolmici, 1:1.
Přítomná padesátka hradeckých fanoušků
očekávala obrat. Ovšem opak byl pravdou.
V 36. se ve středu hřiště prosadil Vladovič,
uvolnil přesnou přihrávkou Mišinského,
a ten řádně prověřil Lindra v jeho brance.
Ovšem z následného rohového kopu bylo
ještě hůře, když se gólovou hlavičkou prosadil Jovanovič, 2:1.
Druhý poločas se hostující tým snažil zahájit aktivněji, ale dílem vlastní nepřesnosti

a dílem pozorně bránících domácích se
žádná gólová šance na srovnání výsledku
nezrodila. Naopak domácí mohli několikrát
po hrubých chybách hradecké defenzívy
skóre navýšit. Naštěstí byla jejich koncovka
nepřesná. Například pět minut před závěrečným hvizdem nahrál Lindr na svoje velké
vápno domácímu Svatonskému, a ten měl
před sebou pouze prázdnou branku. Tygřím
skokem však hradecký brankář svoji chybu
napravil a míč vytěsnil na rohový kop.
Pro Votroky však mohlo být v závěru přeci
jen veselo, ale Shejbal v nastaveném čase
volnou polovinu karvínské branky hlavičkou
netrefil a tak Votroci z Karviné odjeli s prázdnou.
Luboš Prokopec, trenér: „Samozřejmě nemůžeme být spokojeni. Prohráli jsme na
hřišti soupeře, kde jsme chtěli bodovat.
V prvním poločase hrajeme absolutně bez
důrazu, soupeře pustíme do brejkových situací a první gól dostaneme po střele z dvaceti pěti metrů, kde nejsme schopni soupeře
atakovat, aby to měl před zakončením těžší.
Vyrovnáme po hezké akci a gól dostaneme
v době, kdy máme v držení míč a chceme jít
do soupeřovy šestnáctky. V druhém poločase máme sice převahu, ale platonickou.
Pokud nezvýšíme agresivitu a nebudeme
vyhrávat osobní souboje, nemáme v zápasech šanci.“

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2013/2014, po 15. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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FC MAS Táborsko
FC Hradec Králové
FK Ústí nad Labem
FK Varnsdorf
SK České Budějovice
FK Baník Sokolov
MFK OKD Karviná
FK Baník Most
FK Viktoria Žižkov
FK Pardubice
MFK Frýdek-Místek
FC graffin Vlašim
FK Fotbal Třinec
FC Fastav Zlín
FK Bohemians Praha
Loko Vltavín

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

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

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

20:9
27:13
24:17
22:12
27:14
16:15
24:19
16:17
20:20
18:17
21:19
12:21
18:25
10:18
13:34
11:29

31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
19
15
14
11
11
9

7
9
8
7
3
3
-1
1
0
-4
-2
-6
-10
-13
-13
-15

JuniORsKÝ TÝM FC HK
Liga juniorů 2013/2014

23. kolo (předehrávka): FC Hradec Králové jun. – 1. FC Slovácko 1:1 (0:1)
Branky: 83. Pago – 2. Trajtel. Rozhodčí: Nenadál – Hock, Haleš. ŽK: Holek, Bartoš. Diváci:
105. FC HK: Zavřel – Zezula, Soukup, Vobejda, Krčál (c), Breda (73. Pago), Langr (62. Zorvan), Sixta, Novák, Bláha (54. Týfa), Zec. 1.FC Slovácko: Fryšták – Malý, Břečka, Machač,
Bartoš, Prajza, Svízela, Kolínek (c), Fojtášek (89. Jibril), Holek, Trajtel (80. groulík).
Mladí Votroci chtěli navázat na vítězství na Spartě z počátku tohoto týdne, nakonec urvali alespoň bod, když se v závěru utkání trefil Pago.
Začátek utkání nedopadl pro svěřence trenéra Veselého nejlépe. Domácí tým se ani nerozkoukal a již v 2. minutě tahal hradecký Zavřel míč ze své sítě. To si naběhl mezi dva obránce
Oliver Trajtel, který krásnou ránou vymetl šibenicí hradecké svatyně. Ačkoliv Slovácko nebylo v utkání favoritem, tak v prvním poločase bylo po většinu času lepším týmem, mělo
lepší pohyb a a Votrokům v podstatě nic nedovolilo. Snad jen dvě šance Asima Zece mohli
skončit gólovým efektem, ale ve finálním zakončení vždy bosenský mladík zklamal, takže
z dobře se vyvíjející akce nakonec nebylo nic.
Druhý poločas se odehrával v podobné režii, jako ten první. Hra se odehrávala spíše mezi
velkými vápny, daleko na dostřel obou branek. Snad jen příležitost Sixty po hodině hry mohla
skončit gólem, ale mladíček v černobílém dresu se po centru do šestnáctky neprosadil. Naštěstí přišla 83. minuta a rohový kop Votroků. Na pěkný centr si naběhl Zdeněk Pago a nekompromisní hlavičkou ke vzdálenější tyči srovnal skóre. Po vyrovnávacím gólu byli domácí
daleko aktivnější, jenže čas nekompromisně ubýval a centry, které hradečtí mladíci posílali
před hostujícího Frýštáka, gólového adresáta nenašly. A tak trochu překvapivě, ale zcela
zaslouženě si hosté z Bavlny odvezli bod za remízu 1:1.
18. kolo: FC Hradec Králové jun. – FC Zbrojovka Brno jun. 1:1 (0:0)
Branky: 71. Bláha – 86. Vávra (PK), Rozhodčí: Ochotnický, Arnošt, šob, 50 diváků. FC HK:
Jehlička, Soukup (87.Kratochvíl), Vobejda, Krčál, Holeš, Kopáč, Langr M., Sixta (76. Kučera),
Novák, Bláha (82.Pago), Zec (73.Týfa), náhr. Zezula, Langr F., Zavřel. Zbrojovka Brno: Veselý,
Buchta, Avdič, Krška (72.Pospíšil), Přerovský, Černý, Sedlák, šural (76.šembera), Dvořák,
Vávra, Hanuš, náhr. Drbal, Fall, Kunc, Zezula, Zadrapa.
K utkání 18. kola museli soupeři tentokrát zajet do Chudonic u Nového Bydžova, na tamní
hřiště s umělým trávníkem, takže obě družstva měla letos na tomto povrchu premiéru.
Zpočátku toho z fotbalu nebylo moc k vidění a hra byla soubojem muže proti muži, především uprostřed hřiště. I když hosté přece jenom dokazovali častěji, proč jsou na druhém
místě v tabulce. Především v prvním poločase měli míč častěji na svých kopačkách, ale buď
nepřesností, nebo výbornou a pozornou hrou obrany a středové řady „votroků“ se do jasných gólových šancí nedostávali. Čárky jsme zaznamenávali jen s narůstajícím počtem jejich rohových kopů. Náznaky příležitostí byly i u Hradeckých, ale Zec střílel v závěru
poločasu z voleje nad a Sixtu vychytal Veselý. Na druhé straně střelu Černého vytěsnil Jehlička nad břevno.
Druhá půle začala několika příležitostmi hostů, které končily před vápnem nebo odkopem
domácích. Po hodině hry však začínali mít navrch hradečtí. Využívali křídelních prostorů a ve
středu hřiště nasazením, začali hosty dostávat pod tlak. Z toho pramenily i fauly. V 60. mi- 9-

nutě Sixta zahrával přímý kop, před Krčálem na poslední chvíli zasáhl Veselý, chvíli na to hledal Nováka, ale obrana stačila nebezpečí zažehnat. V 71. minutě využil Bláha nedůrazného
obraného zákroku hostů, přeloboval vybíhajícího Veselého a poslqal votroky do vedení.
Deset minut na to se blýskl bravurním zákrokrm Jehlička který na brankové čáře chytil umístěnou hlavičku Vávry. Ten se však gólu přece jenom dočkal. Po chybě ve středu pole zastavil
nedovoleně ve vápně pronikajícího Buchtu Vobejda a Vávra se štěstím (Jehlička směr střely
z pokutového kopu vystihl a na míč si sáhl), vyrovnal. Domácí se snažili znova strhnout vedení na svoji stranu, ale hosté se ubránili. Remízu nakonec brali oba.
David Breda, asistent trenéra: „Na umělé trávě menších rozměrů jsm,e s kvalitním soupeřem sehráli velmi vyrovnanou partii. Utkání bylo z obou stran bojovné a s vysokým nasazením do poslední minuty. šťastně jsme se dostali do vedení Bláhou, abychom nešťastně
přišli o vedení střelou z pokutového kopu. Chválím hráče za jejich přístup k utkání“.

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

21
18
18
18
18
18
18
19
18
20
19
17
19
17
18
18
18
18
18
18
18

13
12
11
11
10
9
9
9
8
8
7
7
7
8
7
5
5
4
4
2
2

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

5
5
3
5
4
6
7
8
6
8
8
6
8
8
9
9
9
10
10
11
13

52:20
45:24
31:20
24:14
39:16
32:26
40:29
32:38
25:19
34:38
38:34
29:26
33:39
19:27
34:44
21:31
24:36
24:39
24:40
20:44
20:36

42
37
37
35
34
30
29
29
28
28
25
25
25
25
23
19
19
16
16
11
9

9
10
10
8
4
0
5
5
1
-5
-5
-2
-2
-2
-1
-8
-8
-11
-8
-16
-18
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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
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.

ROZHOVOR

s Lubošem Prokopcem, hlavním trenérem FC HK
Pomaličku se blíží závěr roku 2013, a tak začíná čas na jeho rekapitulaci. Člověk se ohlíží
za svými profesními počiny, stejně jako za
svými osobními záležitostmi. Kdo by měl nejpovolaněji zhodnotit uplynulý černobílý rok,
než trenér Votroků LuBOš PROKOPeC.
Takže trenére, jaký byl pro
Vás rok 2013?
Co se týká osobního života,
jsem zdravý, takže zde je to
v pořádku. Co se týká sportovní stránky, a budu hodnotit poslední půlrok, tak ten
byl hodně hektický. Nejtěžší
období zřejmě pro mě bylo,
když jsem nastoupil k prvnímu týmu po zápase s Duklou Praha na posledních
šest zápasů gambrinus ligy.
Nejdříve se tedy podívejme
na sportovní stránku roku
2013…
Zkraje roku jsem byl u juniorky, kde to bylo pozitivní jak
herně, tak i výsledkově. Z tohoto týmu jsme
posunuli Honzu Shejbala, který nám pravidelně nastupuje za áčko. Dále je v kádru Martin Kopáč, Marián Hock, David Sixta a nyní
i Radek Doležal. To jsou všechno hráči, kteří
se výkonnostně posunuli výš a vše mají před
sebou. Z toho mám radost.
Do ligy jste vtrhnul jako hurikán, jako nejmladší trenér v historii Česko–slovenské
kopané. Co to pro Vás znamená?
Přestože se nakonec spadlo, tak díky
prvnímu zápasu v Teplicích budu mít na začátek své kariéry v dospělém fotbalu velice
pěkné vzpomínky. Ale co se týká nejmladšího
trenéra ligy, tak na to já moc nekoukám. To
není pro mě podstatné.
Začátek Vašeho působení v lize je ovšem
spojený se sestupem do FNL. Nebyl to pro
Vás příliš krutý vstup do dospělého fotbalu?
Já to takto neberu. Každý soudný člověk,
který se kolem fotbalu pohybuje, ví, že za 6
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týdnů se toho moc změnit nedá. Avšak to neznamená, že se zříkám odpovědnosti. Beru
na sebe to, kdy jsem byl u týmu. Na druhou
stranu si myslím, že se nespadlo díky těm
šesti zápasům.
Byla to asi velká změna, trénovat tým Gambrinus ligy …
Na trenéra je daleko větší
tlak, je více sledován médii,
fotbal se hraje úplně v jiném
prostředí, nastupují proti
vám silnější soupeři, ale na
druhou stranu, fotbal je
pouze jeden a já jsem se
s tím brzy vyrovnal. Co se
týká pracovního nasazení,
tak to je podobné jako
u mládeže. Myslím si, že
mládežničtí trenéři jsou nedoceněni, protože to je také
o velké práci jako například
u trenéra v gambrinus lize.
První červnový den v roce
2013 jste nastoupili k poslednímu utkání proti Plzni,
kdy již bylo rozhodnuto o sestupu. Co se
Vám honilo hlavou?
Aby mohlo začít něco nového, musí něco
staré skončit. Sestupem tak skončila jedna
éra a my jsme od základu přebudovali mančaft. A co se týká toho samotného zápasu,
tak v jeho průběhu jsem přemýšlel také nad
tím, že Plzeň byla nedávno v těžké situaci,
kdy balancovala mezi první a druhou ligou.
Dnes je již několikátým rokem na výsluní. To
jsem si převedl na nás, takže pokavaď tady
budeme všichni trpěliví a budeme si věřit,
jsme schopni se do ligy vrátit a hrát v ní důstojnou roli.
Letní příprava proběhla podle Vašich představ nebo v ní něco chybělo?
S přípravou jsme byli nadmíru spokojení. Sehráli jsme kvalitní zápasy, zranění se nám vyhýbala a hráči odtrénovali vše, co jsme chtěli.
Navíc jsme na soustředění v Ústí nad Orlicí
nalezli optimální podmínky.

Jak jste byl spokojen s posilami?
Nemohu zde vyjmenovávat všechny hráče,
protože se nám kádr opravdu celý změnil, ale
obecně se dá říct, že se nám podařilo přivést
takové posily, které jsou týmu prospěšné.
Každý se může podívat do statistik, kdo přišel, kolik zápasů odehrál a jaký měl pro mužstvo přínos.
Zřejmě každý příznivec černobílých barev
byl na začátku sezóny 2013/2014 v očekávání brzkého návratu, ale namísto toho
Vaši svěřenci získali z třech utkání pouhý
bod. Neměl jste chuť se vším praštit a vrátit se k mládeži?
Je pravda, že jsem si v srpnu říkal, zda to má
všechno cenu dělat, když se tady po zápase
s Táborskem dělo, to co se dělo. Čelili jsme
vulgárním urážkám a různým napadáním. To
si myslím je úplně zbytečné a dělat to mohou
pouze jedinci, kteří mají nějaký svůj osobní
problém. Fanoušci samozřejmě měli právo na
kritiku, protože úvod soutěže se nám opravdu
nepovedl, na druhou stranu musí být všechno
v rámci chování inteligentního člověka. My
jsme přebudovali celý tým, který se v podstatě buduje i nadále. Naštěstí mám okolo
sebe dobré lidi a jsem rád, že jsme nelehkou
situaci ustáli a poté se vše v dobré obrátilo.
Po zmíněném utkání s Táborskem přišla
série sedmi vítězství v řadě…
Jako trenér jsem podobnou sérii nezažil,
a když jsem se o tom bavil s Bohoušem (asistent Pilný), tak ani on si něco podobného
jako hráč, či trenér nepamatuje. Série vlastně
odčinila nepovedený úvod soutěže a díky ní
jsme dnes tam, kde jsme.
Závěr podzimu ovšem proběhl s trošku
hořkým nádechem, kdy všichni očekávali
jasná vítězství se soupeři z dolních pater
tabulky, ale namísto toho byly pouze remízy s Vlašimí a s Vltavínem a porážka od
Bohemians – Střížkov.
Když budu upřímný, tak co se týká bodového
hlediska, tak tyhle výsledky jsou pro nás ztrátou. Na druhou stranu jsme v půlce, kdy budujeme nový tým se spoustou mladých hráčů
a my si musíme rozmyslet, zda chceme mít
výsledky hned, a to za každou cenu, nebo být
trpěliví a tím pádem i počítat s tím, že ti mladší
hráči nemají takovou stabilitu, ale můžeme
s nimi počítat do budoucnosti. Můj názor je
ten, že mladým musíme dát důvěru a šanci.
Oni nám to určitě v budoucnu vrátí.

Dnes máte možnost úspěšně vstoupit do
jarních bojů zápasem s Karvinou.
Čeká nás těžký zápas, de facto jako každý
v druhé lize. Karviná má sice herní výpadek,
herní útlum, ale ten se nevyhne žádnému
týmu. Karviná má kvalitní tým a my musíme
dnešní zápas zvládnout. Přáli bychom si získat všechny tři body.
Nyní Vás ještě do konce listopadu čeká tréninkový proces a od prvního prosince nastupujete dovolenou. Tu jste si v letních
měsících moc neužil, takže jak budete trávit nadcházející zimní období?
Rád bych v prosinci vyjel do zahraniční stáž
a tím si také trochu rozšířit obzor. Chci se něčemu novému přiučit, protože fotbal je dynamický a stále se vyvíjí. Potom strávím několik
dní na horách a 6. ledna 2014 opět začínáme.
Co posily v zimním přestupovém období?
Jak jsem řekl, budování nového týmu nekončí a my budeme chtít přivést dva až tři
hráče. Tým musíme vhodně doplnit, ale konkrétní v tuto chvíli nebudu.
Hodně oblíbený jste u fanoušků. Jak Vás to
nabíjí?
Je to určitě příjemné a chtěl bych touto cestou všem fanouškům poděkovat za podporu.
Obzvláště si vážím toho, že se za námi jezdí
dívat i na vzdálená hřiště. Chci poděkovat
těm, kteří na nás nezanevřeli ani po méně
úspěšných zápasech. Zároveň chci všechny
poprosit o trpělivost, protože jsme se skutečně rozhodli vybudovat silný, konkurence
schopný tým pro budoucnost. To samozřejmě nebude hned.
Pojďme k Vašemu soukromí. Co se Vám
během roku povedlo a naopak, co budete
muset dohonit v tom následujícím. Takže,
jaké bude Vaše předsevzetí pro rok 2014?
V soukromém životě vyloženě nějaké resty
nemám (směje se). Snad jen maličkost. Jelikož jsem byl nějaký ten čas v zahraničí, kde
jsem se naučil anglicky, chtěl bych se tomuto
jazyku o něco více věnovat. Jakmile ho nepoužíváte každý den, z mysli se vytrácí, a to
je škoda. Takže bych se chtěl více vzdělávat.
A co přání?
Abychom já a lidi okolo mě byli zdraví, abychom měli kupu štěstí a měli dohromady ze
života radost. Všem bych přál, aby byli více
pozitivní, a my jim v tom svými výkony na
hřišti chceme pomoc… A ještě jedno přání
nakonec – postup do gambrinus ligy.
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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. 13 - záložník FC Hradec Králové
Jiří Janoušek

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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sPOLečnÝ TRÉninK „A“ TÝMu
s FOTbALOVOu PŘíPRAVKOu FC HK
Jeden z posledních slunných dnů letošního
roku využily fotbalové přípravky FC Hradec
Králové ke společnému tréninku se svými
staršími idoly. Lízátka tak byla svědkem tréninku vycházejících fotbalových hvězdiček
s druholigovými fotbalisty.
Společný trénink začal sportovní ředitel FC
Hradec Králové Róbert Barborík, když na zeleném pažitu malšovického stadionu všechny přítomné aktéry přivítal slovy: „Dnešní
den si všichni společně užijte. Prožijete trénink s těmi, kteří již ochutnali i prvoligový
chlebíček. Všem vám přeji, abyste to ve fotbale dotáhli alespoň tak daleko, jako třeba
Mára Kulič nebo David Vaněček.“
Poté si již trenéři rozebrali svoje týmy a trénink mohl začít. K těm nejmenším se například postavil David Vaněček s Jirkou
Poděbradským. V rohu hřiště obě opory FC
Hradec Králové ukazovali fotbalovému potěru, jak mají vést míč nebo přihrát spoluhráči. „Kluci jsou hrozně šikovní. Některé
věci již zvládají úplně normálně. Je vidět, že
mají za sebou fotbalovou školičku, to je
hrozně znát,“ chválil malé fotbalové adepty
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nejlepší střelec druhé ligy David Vaněček,
který na trénink přivedl svého tříletého syna
a zapojil ho do hry.
Na vedlejším hřišti zase zuřil fotbalový boj
modří proti červeným. Oba týmy měly ve
svých brankách opory Votroků. Na jedné
straně Marka Kuliče a na té druhé Honzu šislera. Také zkušený středopolař Marek Kulič
měl ve svém týmu svého syna. „Mě takovéhle tréninky hrozně baví. Snažím se to klukům moc neulehčovat, a když můžu
nějakou šanci zmařit, klidně se do střely
i položím. Tady hraju proti Markovi, takže je
to takový rodinný souboj,“ směje Marek
Kulič při hře na dvě branky.
Tréninku se zúčastnil celý kádr A týmu,
včetně dohlížejících trenérů Luboše Prokopce a Bohuslava Pilného. Společné odpoledne si všichni pod malšovickými lízátky
užili. Pro ty nejmenší pak zástupci klubu na
hřiště přinesli plný pytel sladkostí. „Určitě podobné projekty budeme opakovat. Pro začínající kluky to je do budoucna velká motivace
a i rodiče se při tréninku určitě baví,“ řekl závěrem sportovní ředitel klubu Barborík.

PARTneR uTKÁní
Hotel Nové Adalbertinum

HOTeL a KOngReSOVé CenTRuM nOVé
aDaLBeTinuM Vám nabízí ubytování ve 34
pokojích v příjemných a nevšedních prostorách přímo v centru historické
a klidné části města Hradec
Králové. Pokoje jsou prostorné
s
moderním
vybavením,
s vlastní sprchou, wC, TV, telefonem a možností připojení k internetu.
Hotel má bezbariérový přístup, disponuje
výtahem a vlastním parkovištěm na uzavřeném nádvoří. Provoz recepce je zajištěn nepřetržitě.
Kongresové sály
Jsme ideálním místem pro pořádání kongresů, konferencí, školení, či jiné vzdělávací
akce s kompletním zajištěním cateringových
služeb. Jsme také vhodným místem pro pořádání firemních večírků, plesů, rautů, banketů a dalších společenských setkání.
K dispozici jsou sály a salonky s kapacitou

až 500 osob. Dále nabízíme výstavní plochy
o celkové výměře až 700m2 i s pronájmem
technického zařízení. Díky bohaté a dlouholeté zkušenosti dokážeme
uspokojit specifické požadavky
našich klientů. Rozsáhlé parkovací prostory jsou k dispozici
i před naším hotelem.
Svatby
Díky netradičním prostorám, umístění našeho hotelu a uzavřeného historického nádvoří, jsme ideálním místem pro pořádání
svatebních hostin, včetně obřadů. Zajišťujeme kompletní svatební servis. Od obřadu,
hostiny, večerního rautu a grilování, přes
ubytování až po výzdobu a specifické požadavky svatebčanů.
Otevírací doba: Pá 12–20, So 9–20, Ne 9–17
www.noveadalbertinum.cz
tel.: 495 063 111
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TRADiční ADVenTní TRHY
V nOVÉM ADALbeRTinu
Historická budova Nového Adalbertina na Velkém náměstí opět hostí v temínu od 29. 11. do
1. 12. TRaDiční aDVenTní TRHy. Zúčastní se jich více jak 200 prodejců, kteří nabídnou
ručně vyráběné výrobky, od adventních věnců, přes tkané textílie, hračky, výrobky ze šustí,
skla, keramiky, až po šperky a další zajímavé výrobky. Trhy nám provoní pečené oříšky, staročeské trdlo, zahřejeme se teplou medovinou a svařákem. Současně bude k vidění mnoho
starých českých řemesel. Těm nejmenším bude k dispozici koutek pro děti. Akce se zúčastní
i několik hradeckých dětských sborů, které si nacvičili adventní a vánoční písně.
Tradiční adventní trhy
29. 11.–1. 12. 2013, Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové, vstupné 50 Kč
Program a otevírací doba:
Pátek 29. 11.
17.30–18.00 Singing People – sbor – nádvoří
12.00–20.00 hod. 18.30–19.00 Singing People – sbor – nádvoří
Sobota 30. 11.
09.30–10.00 Zpívánky – Hudební školička, nádvoří
09.00–20.00 hod. 11.00–11.30 Zpívánky – Hudební školička, nádvoří
14.00–14.30 dívčí sbor Kantiléna – nádvoří
15.30–16.00 dívčí sbor Kantiléna – nádvoří
neděle 1. 12.
10.00–10.30 Český chlapecký sbor – nádvoří
09.00–17.00 hod. 11.00–11.30 Český chlapecký sbor – nádvoří
14.00–14.30 ZUš Habrmanova – sbor – nádvoří
15.30–16.00 ZUš Habrmanova – sbor – nádvoří

Naši sportovNí partNeři
z Hradce Králové

http://www.mountfieldhk.cz

http://www.hradeckelvice.cz/

Tipsport extraliga:
• út 19. 11. 2013
• ne 24. 11. 2013
• pá 29. 11. 2013
• pá 6. 12. 2013
• pá 13. 12. 2013
• čt 26. 12. 2013
• po 30. 12. 2013

Mountfield HK – Vítkovice
Mountfield HK – Chomutov
Mountfield HK – Liberec
Mountfield HK – Třinec
Mountfield HK – Slavia
Mountfield HK – Litvínov
Mountfield HK – Kometa

1. liga ženského basketbalu:
• so 23. 11. 2013 TJ Sokol HK – Kara Trutnov
• so 07. 12. 2013 TJ Sokol HK – Vš Praha
• pá 20. 12. 2013 TJ Sokol HK – Slovanka MB
• st 08. 01. 2014
TJ Sokol HK – DSK Basketball
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FAnOušKOVsKÁ sTRÁnKA
Rozhovor s Pospou

Věrným fanouškem černobílých hradeckých
fotbalových dresů je JiRKa POSPa. Fanoušek je to věkem „stará garda“, ale elánem
stále patří do kádru „juniorky“.
Pospo, nemůžu snad ani začít jinak, než
otázkou na tvou cestu k Votrokům. Kudy
tedy vedla ta tvoje „cestička“? Nepatříš mezi zakládající členy klubu?
Nebuď drzý! No, přesně
nevím. Myslím si, že jsem
chodil s otcem již od téměř
batolícího věku. Ale z „hradecké fotbalové Bible“ je
zřejmé, že jsem pravidelně
musel chodit již v roce
1952. Protože pročítám-li si
stránky naší fotbalové kroniky, zcela jasně si vybavuji
hráče z fotek a reportů
o zápasech.
Takže to jsi zažil Josefa
Bicana v hradeckém
dresu?
Vybavuji si jej jako trenéra.
Byl jsem malý kluk, ale
Bican byl pojem, o kterém se mluvilo,
a jehož působení v Hradci vnímal i takový
prcek, jako jsem byl tehdy já. Možná jsem
byl jako prvňáček i v tom pověstném prvomájovém průvodu, který Hradečáci zdravili
voláním „Ať žije Pepi Bican“ a po kterém se
tenhle legendární šutér musel z našeho
města okamžitě pakovat pryč, protože soudruzi na tribuně chtěli slyšet oslavování jejich strany, a ne fotbalového trenéra…
V každém případě jsi první pamětník našeho mistrovského titulu z kraje šedesá-

tých let minulého století, Pospo . Máš
na tu dobu nějaké osobní vzpomínky?
Vrátím se do loňského roku, kdy se díky Bajkemu objevilo na internetu video, jehož součástí byl i dnes již opravdu legendární
postupový derby zápas s Pardubicemi.
Hrálo se na škváře u staré nemocnice, okolo
hřiště se mačkaly davy diváků a po naší výhře, a tím
i postupu do první ligy, šel
městem velký „postupový“
průvod a já byl jeho součástí. To jsem byl již dnešními slovy „teenager“ a tu
atmosféru okolo postupu
jsem si ohromně užíval.
A je to dodnes jeden z nejsilnějších zážitků, který
s Votroky mám. No a pak
přišel slavný rok, zakončený titulem. V našem
dresu se po roční pauze
od fotbalu objevila velká
posila – Jiří Hledík. Přišel
tehdy jako reprezentant ze
Sparty, ale protože šel do
Hradce přes nesouhlas
„rudých“, nesměl podle tehdy platných regulí celý rok hrát! Takže s ním jsme potom
hráli ligu a ta fotbalová pohádka tehdy skončila titulem, bohužel dodnes jediným.
A oslavy titulu byly srovnatelné s těmi po
postupu?
Byla to velká sláva. Městem šel opět průvod,
fanoušci nesli hráče na ramenou ze stadionu až k Avionu, kde měl mančaft tehdy
oslavu. A naproti měl, a dosud snad i má,
byt Jirka Hledík, toho lidé tedy donesli ze
hřiště až domů, pak ho slavící dav fanoušků

NAVšTIVTE wEBOVé STRáNKy FANKLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.votroci.cz
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tak dlouho vyvolával, až Hledík vystoupil na
balkón a kynul nám jako nějaký státník.
Úžasná věc .
Nechme již minulost minulostí a přenesme se do naší současnosti. Ty stále
nechybíš na domácích zápasech Votroků
a vím o tobě, že občas vyjedeš i na venkovní utkání. Jak jsi s dosavadním působením našich borců v FNL spokojený?
Já kluky sleduji nejen v zápasech, ale týden
co týden, díky dostatku volného času důchodce, chodím i na naše tréninky. Vidím
minimálně dva týdně. A sledoval jsem již
pravidelně i tréninky za Kotala i Plíška. Myslím si tedy, že naše hráče znám celkem
dobře. Teď se nám nevydařily podle našich
představ tři zápasy venku. Máme jen dva
body ze hřišť Vlašimi, Střížkova a Vltavínu,
a troufám si tvrdit, že nejen já, ale i ostatní fanoušci, ale i hráči a trenéři, věřili ve vyšší
číslo. Jenže ono je asi poznat, že po té
úspěšné sérii vítězných zápasů se na nás
soupeři snaží velmi dobře připravit, je tam
proti nám i velká motivace uspět. A my
máme po letních změnách hodně obměněný kádr s mladými kluky v záloze a asi to
ještě nejsou schopní vždy zvládnout tak, jak

by bylo potřeba. Ale celkově jsem spokojený, protože po patnácti podzimních kolech
jsme druzí se 30 body, to znamená na postupovém místě, a to bychom před začátkem sezóny určitě všichni brali „všema
deseti“.
Jirko, takže můžu počítat s tím, že nebudeš chybět na našich zápasech ani na
jaře?
No já doufám, že chybět nebudu, a to nejen
na jaře, protože jsem připravený chodit povzbuzovat naše fotbalisty tak dlouho, dokud
dojdu a trefím sám na stadion .
Závěrečná otázka – co bys fotbalovému
Hradci popřál?
Votrokům bych popřál co nejlepší fanoušky,
kteří budou chodit v opravdu velkém počtu
a budou fandit a podporovat svůj tým ve
chvílích úspěchů i proher. A aby to fandění
bylo slušné, bez nadávání všem a všemu,
když to zrovna nejde. A fanouškům bych
přál, aby jednou zažili s Votroky to, co kdysi
já, průvod městem s hráči na ramenou
a v čele průvodu pohár pro vítěze naší
ligy….
Díky za rozhovor,
Fanda Řehounek
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FAnOušCi ZVOLiLi Miss FC HRADeC
KRÁLOVÉ inTeRneT PRO ROK 2013
Vítězka internetové soutěže Radka OndráčNa přelomu října a listopadu mohli fanoušci
ková (21) vystudovala hotelnictví a turismus.
FC Hradec Králové na klubových stránkách
V současné době pracuje v callcentru jako
zvolit Miss internet FC Hradec Králové.
operátorka.
Během třech týdnů přišlo do soutěže celkově 7033 hlasů, z toho nejvíc
Jak jste se o soutěži dozvěděla
Radce Ondráčkové (2037 hlasů).
a co Vás přimělo k tomu, přihlásit
Na druhém místě se umístila Marse?
kéta Matoušová, která získala 1926
O soutěži mi řekl kamarád, který už
hlasů a na bronzové příčce skončila
jezdí na fotbal do HK několik let.
Zuzana Nymšová s 1322 hlasy.
Dnes si během poločasové pře- hlavní partner V podstatě mi oznámil, že se přihláakce
sím :D A já si řekla "proč ne?" alestávky z rukou vedení fotbalového
spoň jsem získala novou zkušenost. :)
klubu přeberou vítězky ceny za internetovou
Co tomu říkal Váš přítel a Vaše rodina?
soutěž. Ovšem ta pravá volba MISS FC
HRADEC KRáLOVé je teprve čeká. 29. listopadu. Na posezónním večírku FC Hradec
Králové, kde budou přítomni partneři klubu,
hráči prvního mužstva a vedení fotbalového
klubu, se všechny aktérky utkají o titul pro
nejkrásnější dívku v černobílých barvách.
Výsledky pak budou uveřejněny na klubových webových stránkách www.fchk.cz.
Celkové výsledky MISS INTERNET FC HK
pro rok 2013:
1. Radka Ondráčková
2037 hlasů
2. Markéta Matoušová
1926 hlasů
3. Zuzana Nymšová
1322 hlasů
4. Jana Křivanová
752 hlasů
5. Anastázie Fizerová
621 hlasů
6. Martina Zemská
145 hlasů
7. Ivana Krajčiová
93 hlasů
8. Niké Hazuková
77 hlasů
9. Ludmila Kotlandová
32 hlasů
10. Michaela Kubátová
28 hlasů
Hlavním partner letošní MISS FC HRADEC
KRáLOVé je cestovní kancelář BK TOUR,
která vám již 23. sezónu přináší dovolené
jak po celé České republice, tak také
u moře. Dalšími partnery jsou Petra gavlasová – kosmetické poradenství, Zlatnictví
Atrium, Daniela Models, Měšťanský pivovar
Havlíčkův Brod a JAKO.
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Všichni mě od začátku podporují jako vždy
ve všem. Zapojili do hlasování nejen sebe,
ale i své přátele a známé.
Kdo Vám všechno posílal hlasy, protože
celkový počet hlasů přesahující hranici
dvou tisícovek je úctyhodný?
Sama nevím, kde jsem jich vzala tolik :D
Odkaz na soutěž jsem sdílela na různých serverech a požádala o sdílení i kamarády.
S hlasováním mi pomohli i kolegové z práce
:)
V dotazníku k soutěži jste uvedla, že od letošní sezóny navštěvujete domácí zápasy
Votroků a nejraději byste s nimi jezdila na
všechny venkovní utkání. Které Vám tedy
nejvíce letos utkvělo v paměti?
Moc se mi líbilo utkání na
domácím hřišti proti Baníku
Most, tam byli naši výborní.
:) V hlavě mi ovšem utkvěl
i výjezd na zápas s týmem
Bohemians Praha, který mi
přišel dost nespravedlivý :(
Jak Vy, jako reprezentantka něžného pohlaví,
vnímáte fotbal?
Na fotbal chodím ráda už
od mala. Myslím si, že ženy
v něm mohou mít stejnou
zálibu jako muži :)
Jako sympaťáky týmu jste
uvedla Tomáše Koubka
a Davida Vaněčka. Co
kdyby Vás pozvali na večeři?
No, vzhledem k tomu, že
hradečtí fotbalisté jsou
v HK něco jako hvězdy, tak
bych s nimi asi klidně posedět šla :D
Do soutěže jste poslala
pro muže hodně zajímavou fotografii. Ta měla
prezentovat Vás jako
osobnost. Takže, jaká doopravdy jste?
Myslím si, že jsem docela
exhibicionistka a jen tak něčeho se nebojím :) Navíc
jsem tušila, že se hlasování
zúčastní především muži

a to byl jeden z důvodů, proč jsem vybrala
zrovna tuto fotku.
Jaké máte největší koníčky?
Baví mě především Jumping, snb a lyže.
Mám ale také ráda čtení, kino a party. Dále
mám slabost pro rychlou jízdu autem. :)
Když se řekne ve fotbalu ofsajd, víte, co
to znamená?
Postavení mimo hru (V době přihrávky
nesmí být útočící hráč za posledním obráncem soupeře.)
Za jedenáct dní půjdete se svými soupeřkami do závěrečných bojů o MISS FC HK.
Jak se těšíte?
Docela se těším, bude to pro mě další nový
zážitek a těch není nikdy dost! :)
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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
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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

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

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

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

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

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

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