všesportovní stadion hradec králové

Neděle 16. března 2014 v 15.00 hod.

Zápas 18. kola

FC Hradec Králové – FK Fotbal Třinec

Program 18. kola (15. 3. 2014)

Program 19. kola (22. 3. 2014)

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

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

partner
utkání

O dNešNím sOupeŘi
FK Fotbal Třinec, a.s.

Kopaná v Třinci se začala rozvíjet po první
světové válce. V roce 1921 vznikl první polský klub KS SILA TŘINEC, o rok později německý DSAF TŘINEC a v roce 1923 český
SK TŘINEC, který hrál v soutěžích Slezské
župy fotbalové. Teprve když v roce 1937 převzala SK Báňská a hutní společnost a klub
byl přejmenován na SK ŽELEZÁRNY TŘINEC
se stal nejbohatším klubem na Těšínsku
s novým stadionem na Borku. V sezóně
1937–38 se stal mistrem TŽF a probojoval se
do tehdy druhé nejvyšší soutěže Moravskoslezské divize. Pak ale přišla polská a v zápětí německá okupace a český SK zanikl.
Činnost obnovil SK a polská SILA až po
osvobození a samostatně existoval až od
roku 1952 kdy došlo ke sloučení pod názvem
ZSJ Třinecké železárny, později Baník TŘINEC a TJ TŽ TŘINEC. Od roku 1994 vznikl
fotbalový klub SK ŽELEZÁRNY TŘINEC.
Významnějších úspěchů zaznamenal třinecký fotbalový klub až pod trenérem Bedřichem Šaflem, kdy postupoval rok co rok výš
z I. A třídy až do II. ligy. Historického úspěchu
dosáhl pod trenérem Rudolfem Labajem
v sezóně 1962–63, kdy vybojoval postup do
I. ligy. O to se zasloužil Eda Štros, Ladislav
Gryč, Ervin Szala, Josef Kretek, Josef Holeksa, Josef Kedzior, Karel Bujok, Valtr Robosz, Štefan Nadzam, Jan Zachar, Roman
Pankovský, Antonín Feber, Josef Bajerovský.
Po roce sice Třinec opět sestoupil, ale od té
doby, s vyjímkou sezon 1987–91, kdy hrál II.
ČNFL a dvou nejslavnějších údobí 1970–73
a 1974–76, kdy hrál I. ligu, byl nepřetržitě
účastníkem II. ligy až do sezóny 2000–01.
Od sezóny 2001–02 se v Třinci hraje MSFL.
Z třineckého fotbalu vyšla i řada československých a českých reprezentantů. K nejslavnějším patří třinecký odchovanec a dlouholetý hráš Sparty Praha Tadeáš KRAUS.
Jako hráč Třince se dostal do čs. reprezentace ještě František KARKO a bratři Karel
a Vlastimil KULOVÉ ti již v dresu Baníku
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Ostrava. kde přestoupili už v dorosteneckém věku. Posledním nejúspěšnějším odchovancem je bývalý český reprezentant
Edvard LASOTA, hráč Zbrojovky Brno, Slavie Praha, Drnovic, Olomouce a Zlína, který
po patnácti letech putování po českých prvoligových stadionech se letos vrátil domů.
V čs. mládežnických reprezentacích dosáhl
největšího úspěchu Zdeněk CIESLAR, účastník ME „16“. V reprezentaci hráli dále Jindřich Bystrianský, Milan Malý, Jan Rusnok.
Bohuslav Heczko, Zdeněk Dembinný, Petr
Wojnar a Michael Hupka.
Mimo těchto reprezentantů hrají z odchovanců v jiných klubech Petr Drobisch, Adam
Březina, Martin Zbončák, René Twardzik.
Nejlepší hráči historie třineckého fotbalu,
kteří hráli v dresu TŽ I. fotbalovou ligu:
KEDZIOR Josef, BUJOK Karel, SZALA Ervín,
HOLEKSA Josef, DUDA Erich, KRETEK Josef,
CHUNUZIDIS Janis, BAJEROVSKÝ Josef,
ZBONČÁK Dušan, NADZAM Štefan, ŠTROS
Eduard, ZACHAR Ján, ROKOŠINYI Milan,
PŘEČEK Jaroslav, KOPANICKÝ Vlado, DRAGŮŇ Anton, HUŤKA Marian, ŠKEREŇ Bohuslav, PISARIK Vladislav, LACIGA Jiří, BLÍN
Václav, POŠTULKA Jaroslav, JISKRA Jiří,
KARKO František, VAŠEK Lubomír, KUCHÁR
Štefan, SYKYTA Pavel, KLEČACKÝ František,
SOLČÁN Imrich, NEVRLY Jiří, SVOBODA
Petr, POSPÍŠIL Jan, HADRAVA Vladimír,
GÖGH František, LIŠANÍK Milan, PAUŘÍK Miroslav, BIELY Jozef, ROUBÍČEK Karel, DEMBINNÝ Zdeněk a MROZEK Kazimír.
Další osobnosti třineckého fotbalu:
JAMBOR Jaroslav, HÝL Stanislav, VILÍM Bohuslav, HRUŠKA František, ZAŤKO Daniel,
KRAJČOVIČ Marian, MLEJNEK Miroslav,
JURČEK Zdeněk, BEREŠÍK Ján, KUNERT
Lubomír, PALIČKA Vlastimil, GÁBOR Ivan,
STROUHAL Zdeněk, ŠKOLA Vladislav, BAUMAN Petr, VARGA Bronislav, DOHNAL Jindřich, ROZHON Martin, BARTL Jiří, HLAHŮLEK Miroslav, ČINČALA Václav a další.

sOupisKA FK FOTbAl TŘiNeC, a.s.
Fotbalová národní liga – jaro 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

PALEČEK

Lukáš

15. 12. 1980

33 let

196 cm 94 kg

22

1

BRUK

Václav

15. 5. 1982

31 let

191 cm 87 kg

30

ROHEL

Pavel

24. 10. 1987

26 let

186 cm 78 kg

2

VELNER

Michal

5. 10. 1991

22 let

180 cm 73 kg

3

SPORYSZ

Martin

6. 10. 1992

21 let

168 cm 62 kg

11

LISICKÝ

Petr

24. 6. 1986

27 let

178 cm 78 kg

13

ČELŮSTKA

Marek

13. 8. 1985

28 let

184 cm 80 kg

14

HUPKA

Michael

6. 4. 1987

26 let

190 cm 80 kg

19

JANEC

Michal

28. 4. 1992

21 let

181 cm 75 kg

21

VOMÁČKA

Benjamin

27. 6. 1978

35 let

187 cm 85 kg

24

KUBÁŇ

Lukáš

22. 6. 1987

26 let

177 cm 72 kg

4

JOUKL

Petr

22. 3. 1983

30 let

170 cm 65 kg

6

WOJNAR

Petr

12. 1. 1989

25 let

177 cm 71 kg

7

MATOUŠEK

Tomáš

7. 10. 1990

23 let

176 cm 72 kg

9

KYSELÝ

Marek

7. 4. 1989

24 let

181 cm 77 kg

10

MALÍŘ

Pavel

8. 4. 1979

34 let

179 cm 71 kg

15

CEPLÁK

Miroslav

16. 6. 1983

30 let

176 cm 72 kg

17

MOTYČKA

Martin

25. 2. 1985

29 let

183 cm 82 kg

20

MÁLEK

Jaroslav

9. 7. 1991

22 let

GULAJEV

Radek

7. 1. 1989

25 let

15. 9. 1985

28 let

194 cm 90 kg

7. 8. 1993

20 let

193 cm 87 kg

15. 2. 1993

21 let

178 cm 77 kg

5
18

GAVLÁK

Tomáš

25

DEDIČ

René

26

HAŠA

Roman

187 cm 75 kg

Přišli: Dedič (host. Žilina), Haša (host. 1. FC Slovácko), Janec (host. Liberec), Málek
(Břeclav), Paleček (Karviná), Vomáčka (host. Baník Ostrava), Rohel (Lískovec).
Odešli: Lipčák (Karviná, Brych, Cigánek, Čtvrtníček, Juřena, Adamek, Jasienica, Malík
(všichni konec host.), Rekish (konec angažmá).
Realizační tým: Trenér – Karel Kula. Asistent trenéra – Martin Zbončák, Kamil Papuga. Vedoucí mužstva + trenér brankářů – Jakub Kafka. Masér – Patrik Babilon.
Výkonná struktura klubu: Karel Kula – Generální a sportovní ředitel. Stanislav Kluz – Technický ředitel. Ing. Halina ŠotkovskÁ – Ekonomický ředitel. Helena Cieslarová – Asistentka.
Ing. Tomáš Želazko – Tiskový mluvčí.
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slOvO NA úvOd jArNí sezóNy
Ing. Richarda Jukla, generálního ředitele FC HK

Vážení sportovní přátelé,
po dlouhé zimní pauze zde máme konečně jarní ostrý rozjezd
Fotbalové národní ligy, na který jsme se všichni určitě těšili. Pauza
byla dlouhá a pro nás možná škoda, že pauza přišla, protože naše
podzimní výkony byly na velmi dobré úrovni. Ale to je pouze v rovině
spekulace. My věříme, že jsme se na jaro dobře připravili, a že
všichni půjdeme pevně za svým cílem. Tím je postup do Gambrinus
ligy. Na druhou stranu všichni víme, že to nebude jednoduché. Uchazečů o možný postup je více a bude záležet jenom na tom, kdo bude
mít více sportovního umu a štěstí, aby dokázal tento cíl naplnit.
Přes zimu jsme se snažili mužstvo doplnit tak, abychom ho
zkvalitnili, a aby bylo konkurenceschopné. Aby mohlo obstát v náročných bojích a zároveň se i vhodně připravilo na případný start
v nejvyšší soutěži. Přišli tři zkušení hráči – Hable, Križko a Čermák,
doplněni perspektivním stoperem Davidem Hovorkou a dvěma talentovanými odchovanci Ptáčkem a Zorvanem. Věřím tomu, že mužstvo má svoji kvalitu. Složení mužstva a průběh přípravy si pochvalovali samotní trenéři. Bude záležet pouze na týmu,
jak se ve zbytku soutěže s náročnými souboji vyrovná.
Jistě se každý fanoušek ptá na stav přípravy k výstavbě nového stadionu. Během zimní
pauzy se usilovně pracovalo na jeho projektu. V uplynulých dnech již byla podána žádost
o stavební povolení a my si jenom budeme přát, aby těch odpůrců, kteří proti projektu stále
bojují, bylo co nejméně a všechny nástrahy se podařily překonat.
Závěrem chci poděkovat všem fanouškům a obchodním partnerům, kteří nám zachovávají přízeň. Dopředu bych jim rád poděkoval za to, jak nás budou v jarních bojích podporovat. I oni budou mít velký vliv, zda budeme úspěšní nebo ne.
Ing. Richard Jukl, ředitel klubu FC Hradec Králové

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2013/2014, po 17. 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
SK České Budějovice
FK Varnsdorf
FK Ústí nad Labem
FK Baník Sokolov
FK Baník Most
MFK OKD Karviná
FK Pardubice
FK Viktoria Žižkov
MFK Frýdek-Místek
FK Fotbal Třinec
FC Fastav Zlín
FC Graffin Vlašim
FK Bohemians Praha
Loko Vltavín

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

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

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

2
4
5
4
6
5
4
7
5
7
6
9
10
10
11
11

24:12
30:16
28:15
24:15
24:20
18:16
21:20
25:21
21:18
22:22
22:20
19:25
14:19
12:24
14:35
13:33

35
33
30
29
29
28
25
24
24
24
21
18
17
15
14
12

8
9
3
5
5
4
1
-3
-3
-3
-3
-9
-10
-9
-10
-15

OHlÉdNuTí zA miNulÝmi zÁpAsy

16. kolo: FC Hradec Král. – MFK OKD Karviná 2:1 (1:0)

Luboš Prokopec: „Prvních
30 minut jsme hráli dobře
a byli jsme aktivní, dařila se
nám kombinace a vytvořili
jsme si několik šancí. Důležitý byl první gól, který jsme
vstřelili po nacvičené standardce, potom jsme ale závěr poločasu dohráli pasivně, neboť ten byl v režii soupeře.
Ve druhém poločase rozhodla naše branka,
po které jsme se dostali do dvoubrankového
vedení. Přes ty nervy v tom hektickém závěru jsem rád, že zápas zvládli.“
Petr Schwarz: „Měli jsme několik hráčů na marodce a tak
jsme změnili trošku rozestavení a taktiku. Podařilo se
nám dát první gól a to nás
trošku uklidnilo. Přišlo mně,
že jsme přestali hrát, byli
jsme pod tlakem. Soupeř hrozil hlavně z centrů ze stran do vápna, ale to jsme přežili.
O půlce jsme si řekli, že to musíme změnit
a přidat druhý gól. To se nám podařilo, ale
pak jsme bohužel zase dostali gól po centru,
který měl soupeř výborně nacvičený. Posledních 15 minu jsme se nemohli dostat do

tempa, čekali jsme u hostující branky a nechtěli dopustit, aby soupeř vyrovnal.“
Adrián Rolko: „Zápas jsme
rozehráli dobře, ale po vedoucí brance, přišel takový
úpadek a Karviná nás přehrávala. Celý druhý poločas
to bylo takové čekání na
branku od nich. Zaplať Pán
Bůh, že se nám podařilo dát druhý gól. Soupeř však brzy snížil a pak jsme silou vůle
a obětavostí dovedli utkání do vítězného
konce. Nedali jsme na 3:1 a posledních 10
minut bylo od nás hodně hektických. A můj
gól? Standardní situace a Jarda Zelený to
kopl do vápna. Utrhl jsem se svému hlídači
a hlavou míč líznul na přední tyč.“
Jan Shejbal: „Prvních 25
minut jsme byli jednoznačně
lepším týmem, měli jsme
územní převahu a vytvořili si
i několik slibných šancí. První
branku vstřelil Adri po nacvičeném signálu. Ve druhém
poločase se mně zdálo, že jsme trošku zalezli nebo možná soupeř hru hodně otevřel
a začal se tlačit dopředu. Pak jsme dostali
branku na 2:1, ale tu jsem neviděl, neboť
jsem se válel na zemi zraněný. Závěr zápasu
byl hodně hektický, ale naštěstí se nám
výhru podařilo udržet. A moje branka? Nabíhal jsem si po ofsajdové lajně, Petr
Schwarz mě uviděl a krásně nacentroval míč
za obranu. Nejdřív jsem přemýšlel, že si míč
zpracuji, ale pak jsem uviděl trošku vyběhnutého gólmana. A tak jsem ho zkusil přelobovat hlavou a spadlo to tam!“
Připravil Petr Přibík

17. kolo, 18. listopadu 2013:
FC HK – MFK OKD Karviná 2:1 (1:0)
Branky: 23. Rolko, 66 Shejbal – 76. Fiala.
Rozhodčí: Marek – Peřina, Antoníček. ŽK:
60. Shejbal – 41. Gonda. Počet diváků: 1066.
FC HK: Lindr – Plašil, Pillár, Rolko, Podě-

bradský (76. Kraják) – Malinský (56. Shejbal), Schwarz, Zelený, Halilovič (72. Hochmeister) – Kulič, Vaněček.
Karviná: Pindroch – Hoffmann, V. Cverna,
Knötig, Uvíra, Vaněk, Hottek, Eismann,
O. Cverna (70. Limanovský), Fiala, Gonda.

V posledním podzimním duelu přijeli na
Všesportovní stadion fotbalisté ze Slezska. K vidění byl fotbal na vysoké úrovni,
neboť hosté výborně bránili a jejich centry
před hradeckou brankou byly moc nebezpečné. Hradec se dostal po nacvičené
standardce do vedení a po změně přidal
další gól. Čtvrthodiny před koncem vstřelila Karviná kontaktní branku. V hektickém
závěru hradečtí plejeři výhru udrželi.
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OHlÉdNuTí zA miNulÝmi zÁpAsy

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

Luboš Prokopec: „Prvních
dvacet pět minut jsme hráli
výborně a vytvořili jsme si tři
čtyři vyložené šance. Bohužel nás ale vychytal domácí
brankář Toma. Byl to zápas
o prvním gólu a ten vstřelil
soupeř v 70.minutě. Potom jsme úplně zbytečně inkasovali druhý gól z pokutového
kopu. Přesto, že jsme se snažili výsledek
nějak srovnat, tak už na to bylo málo času.“
Tomáš Malinský: „Prvních
pětadvacet minut jsme odehráli hodně slušně. Pak si nedokážu vysvětlit, co se stalo
ve druhém poločase. Nějak
jsme se nemohli dostat do
tempa a z naší strany byla
hra taková nemastná neslaná. Bohužel pak
jsme dostali nešťastný gól. Zápas byl o tom,
kdo dostane první gól, bohužel jsme ho dostali my. Druhou branku jsme si dali sami
a na konci jsme stačili jen snížit. Bylo to pro

nás smutné utkání, určitě proti Třinci zabereme a uděláme tři body!“
Jiří Poděbradský: „Do zápasu jsme vstoupili velmi
dobře, dařilo se nám kombinačně a vytvořili jsme si
krásné šance, které jsme bohužel neproměnili. Po půlhodině hry Táborsko zlepšilo
pohyb, vytvořilo si šance a nastřelilo břevno.
A jednu fantastickou šanci Tomáš Koubek
chytil. Po změně stran se nám již kombinace
moc nedařila a v závěru utkání přišla chyba,
po které se domácí dostali do vedení. A vzápětí jsem udělal nesmyslnou chybu, fauloval jsem a následovala penalta. Domácí se
dostali do dvoubrankového vedení. Potom
jsme si vytvořili tlak a vstřelili kontaktní gól.
A byl konec zápasu. Je to velké zklamání,
ale na druhou stranu nás čeká ještě plno zápasů. Pořád jsme na postupovém místě
a věřím, že to dotáhneme do konce!“
David Vaněček: „Ze začátku
se nám hra dařila a já sám
jsem měl 2 velké šance, kdybych je proměnil, tak by to
bylo o něčem jiném. Potom
jsme přestali hrát naši hru
a od 25. minuty začalo hrát
Táborsko. Ve 2. poločase jsme dostali dva
zbytečné góly a už jsme dokázali jen snížit.
A moje branka? Pavel Čermák centroval
z rohu, Pavel Dvořák svedl souboj s obráncem. Balon se odrazil na penaltový puntík,
kde míč skočil a halfvolejem jsem ho trefil
pravačkou pod břevno.“
Připravil Petr Přibík

17. kolo, 8. března 2014:
FC MAS Táborsko – FC HK 2:1 (0:0)
Branka: 72., 83. Strnad – 92. Vaněček. ŽK:
Presl, Mráz – Halilovič, Križko, Poděbradský.
Rozhodčí: Pechanec – Fišer, Kubr. Počet diváků: 3419.
FC MAS Táborsko: Toma – Kotrba, Mráz, Ci-

ferský, Štrbák – Presl (61. Vukadinovič), Javorek, Šimák (76. Rabiňák), Šiml, Kočí (51.
Džafič) – Strnad
FC HK: Koubek – Holeš (80. Poděbradský),
Rolko, Križko, Čermák – Malinský, Hable,
Janoušek (46. Halilovič), Zelený – Kulič (70.
Dvořák), Vaněček

K prvnímu jarnímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Sezimova Ústí, kde se střetli s druhým týmem
tabulky Táborskem. Začátek zápasu vyšel
lépe hostům, dařila se kombinace, ale
velké šance vychytal domácí gólman. Po
změně stran se hra vyrovnala a v závěru
zápasu se domácí po chybě hradecké obrany dostali do vedení. Pak přišla další
chyba a Táborsko se po brance z pokutového kopu dostalo do dvougólového vedení. V nastavení snížil Hradec Vaněčkem
na konečných 2:1.
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jAK TO bylO NApOsledy

Fotbalová národní liga, sezóna 2013/2014. 4. kolo
Úvod sezóny 2013/2014 byl pro Votroky jak
ze zlého snu. Po pádu z Gambrinus ligy se
chtěli co možná nejdříve herně zkonsolidovat a sbírat body pro brzký návrat do nejvyšší soutěže. Ale ejhle, první kolo a remíza
v derby s Pardubicemi, druhé kolo a vztyčený prst od druhé ligy v podobě prohry
v Karviné. A třetí kolo? Pořádná facka a prohra na domácí půdě s Táborskem. Po třech
odehraných kolech a pouhý bod na kontě
hradeckých Votroků. Co s tím? Uspět na
půdě vždy nevyzpytatelného Třince! A jak to
na podzim dopadlo?
FC Fotbal Třinec – FC HK 1:2 (0:0)
Branky: 91. Ceplák – 46. Kulič, 67. Vaněček,
ŽK: 87. Ceplák – 50. Kulič, 68. Poděbradský,
87. Vaněček, Rozhodčí: Proske – Hock, Arnošt, Počet diváků: 821
FC Fotbal Třinec: Bruk – Lisický, Čelůstka,
Hupka, Joukl – Malíř, Motyčka, Wojnar (70.

Gulajev), Ceplák – Gavlák (75. Málek),
Čtvrtníček
FC HK: Lindr – Plašil, Rolko, Šisler, Poděbradský – Malinský (66. Kraják), Kulič (89.
Kopáč), Janoušek, Hochmeister (14. Kučera), Zelený – Vaněček
Trenér Luboš Prokopec v utkání s Třincem
zamíchal sestavou. Od první minuty se na
místo stopera postavil Adrian Rolko vedle
Honzy Šislera. Role defenzivního záložníka
připadla na Radka Hochmeistera, ten se
však již po čtvrthodině hry zranil a přenechal
tak místo Tomášovi Kučerovi.
První poločas začal v poklidném tempu
a oba soupeři se spíše hlídali. Výjimkou byla
hned 5. minutě, kdy Kulič přihrál Zelenému,
ten prodloužil na Malinského, jenže hbitý záložník to měl na „dlouhou“ nohu a branku
domácích netrefil. V 17. minutě byl u další
šance Votroků opět Malinský, kdy se ve
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vápně pěkně prokličkoval přes dva třinecké
beky, jenže namísto střely zvolil přihrávku na
Vaněčka, který trefil dobře postaveného
Bruka v brance domácího týmu.
Domácí se připomněli ve dvacáté minutě
přímým kopem Capláka z 20 metrů. Jirka
Lindr však jeho nebezpečný polocentr –
polostřelu vyrazil. Na druhé straně to v závěru poločasu ze stejné vzdálenosti zkou-
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šel Kučera, a Zelený se v dobrém náběhu
do vápna přes vyběhnutého Bruka neprosadil.
Druhý poločas pro Votroky začal šťastně.
Mnozí diváci ještě nedosedli do svých sedaček a po levé straně se do soupeřovy poloviny vřítil Vaněček, který zacentroval do
vápna na nikým nekrytého Kuliče a ten se
„placírkou“ do prázdné branky nemýlil, 0:1.
V následující čtvrthodince domácí
tým Votroky přimáčkl na jejich polovinu, ale defenziva „šéfovaná“
Rolkem a Šislerem s přehledem
odolávala. Naopak v 67. uhodilo na
druhé straně. Rohový kop mistrně
rozehrál Kulič a na hranici malého
vápna našel Vaněčka, pro kterého
nebyl problém, doklepnout míč za
záda Bruka, 0:2.
Vzrušení v domácích řadách přinesla 78. Minuta a střela Joukla
zhruba z 20 metrů, která Lindrovi
těsně před brankou zaplavala, ale
brankář Votroků se překvapit nenechal. Pět minut před koncem utkání
měl ještě dvě velmi dobré příležitosti střídající Kraják, ale ani jednou
se neprosadil. Naopak v poslední
minutě za domácí snížil Ceplák,
1:2. Votroci si závěr utkání již pohlídali a připsali si první výhru v druhé
lize.

juNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2013/2014

Brána Juniorské ligy se otevřela dokořán a mladí Votroci již mají za sebou tři
mistrovské zápasy. Pouze na úvod klopýtli v Jablonci, ale ve zbývajících dvou zápasech, doma se Znojmem a na hřišti Teplic, již bodovali naplno.
FK Baumit Jablonec jun. – FC Hradec Králové jun. 4:1 (1:1)
Branky: 4. Skwarczek, 49. Beneš, 57. Ledecký, 82. Okleštěk – 14. Bláha. Rozhodčí: Hrubeš
– Kříž, Langer, Diváci 100. FK Baumit Jablonec: Šebek – Landovský, Kovář, Ledecký, Jablonský (88. Sedláček), Drozd (86. Karásek), Gebert (79. Rozkvět), Skwarczek, Moulis (83.
Štěpánek), Okleštěk, Beneš. Náhradníci: Rozkvět, Vaníček, Karásek, Sedláček, Štěpánek,
Krásný. FC HK: Jehlička – Kratochvíl, Hable, Soukup (78. Vobejda), Hock, Kopřiva (83. Týfa),
Krčál, Jukl, Shejbal, Bláha, Zorvan. Náhradníci: Vobejda, Vlček, Týfa, Langr, Zavřel.
O tom, že domácí vzali premiéru jarní části Juniorské ligy vážně, svědčila i sestava, ve které
se objevilo hned sedm hráčů prvoligového kádru trenéra Skuhravého. A domácí začali velmi
aktivně. Již ve druhé minutě trefil Ledecký tyč. Poté přišla první standardní situace. Volný
přímý kop poslal z 20 metrů parádně technicky přes zeď Skwarczek a domácí vedli. Od tohoto okamžiku to však paradoxně byli „votroci“, kteří kombinací a rychlým přechodem do
útoku začali domácím zatápět. A byli po zásluze odměněni, když se ve 14. minutě po chybě
Beneše dostal k míči Bláha a opakovanou střelou překonal Šebka. Mohlo být i veseleji. Ve
26. minutě totiž orazítkoval břevno Zorvan. O deset minut později šel míč na jeden dotek po
ose Zorvan, Jukl, Bláha, ale posledně jmenovaný poslal tutovku těsně vedle branky.
Po poločasové přestávce přišla druhá standardka domácích. Rozehrávky volného přímého
kopu se tentokrát ujal Jablonský. Centrem našel hlavu Víta Beneše, Jehlička na míč nedosáhl a domácí opět vedli. V 54. minutě Hable, pro něhož to byla zápasová premiéra v černobílém dresu po jeho návratu „pod lízátka“, vysunul Zorvana, ten zpětnou přihrávkou našel
nabíhajícího Shejbala, ale míč šel jen těsně vedle branky. Třetí volný přímý kop zahrával na
straně domácích opět Jablonský. Tentokrát si centrem vybral Ledeckého, který hlavou poslal míč za Jedličku. Teprve nyní se domácí uklidnili a další příležitosti měli na svých kopačkách Moulis – trefil břevno, Jablonský – nevyzrál na Jehličku a Okleštěk. Ten nezaváhal,
potáhl si míč na střed velkého vápna a trefil přesně k tyči. „Votroci“ mohli v samém závěru
korigovat výsledek, ale Kratochvíl z bezprostřední blízkosti Šebka nepřekonal.
FC Hradec Králové jun. – 1. SC Znojmo jun. 1:0 (0:0)
Branka: 51. Vobejda (PK), ŽK: Soukup, Týfa – Juhaňák, Ugwu, Alana, Rozhodčí: Pechanec
– Arnošt, Novotný. FC HK: Jehlička – Kratochvíl, Krčál, Zezula, Soukup – Vobejda, Schwarz
(13. Hrabar), Kopřiva (65. Langr Filip), Jukl – Bláha (89. Dočekal), Týfa (84. Hlavsa). 1. SC
Znojmo: Doleček – Honz, Pokorný, Jurič, Ugwu (80. Slavík) – Alana, Stáňa, Hrazdílek, Celik
– Juhaňák, Kirschner.
Utkání nezačalo pro Votroky nikterak růžově. Hned po čtvrthodině hry se zranil Petr Schwarz
a musel ho vystřídat Patrik Hrabar. Hosté tak měli v úvodu utkání více ze hry a byli pro obranu Votroků nebezpečnější. Domácí se začali prosazovat až zhruba po dvaceti minutách
hry, a hned z toho byla vyložená situace. Po levé straně zatáhnul míč Kratochvíl a ideálně
přihrával před branku Znojma. Jeho střílený centr však Týfa, ani Kopřiva netrefili. Po deseti
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minutách si na rohový kop Kopřivy naběhl Jukl, ale jeho prudkou, dobře mířenou hlavičku
Doleček vytěsnil na roh. V závěru poločasu se opět prosazovali hosté, ale Jehlička byl při
střele Hrazdílka, a následně při šanci Kirschnera, vždy na svém místě.
Hned v úvodu druhého poločasu měl velkou příležitost Vobejda. Jeho technická střela skončila nad znojemskou brankou. Hned vzápětí promarnil velkou šanci Týfa, po přesné přihrávce Bláhy. Skóre tak otevřel v 51. minutě Vobejda, který proměnil pokutový kop po faulu
Ugwua na Jukla. V druhém poločase byli Votroci výrazně aktivnější a měli také šance. Jednu
z nich neproměnil Jukl, který dostal ideální přihrávku na úroveň pokutové značky od Bláhy.
Jeho prudká střela však mířila přesně do náručí Dolečka v brance Znojma. Vzápětí se prosadil Bláha, jeho střela těsně minula tyč. Tentýž hráč měl „mega“ šanci pět minut před koncem, když využil zaváhání soupeřovy stoperské dvojice a z půlky hřiště postupoval sám na
hostujícího brankáře. Jeho zakončení však o metr minulo branku. V závěru utkání se již
žádná branková příležitost neurodila, a tak si Votroci připsali tři body za výhru 1:0.
FK Teplice jun. – FC Hradec Králové jun. 0.1 (0:1)
Branka: Krčál. Rozhodčí: M. Paták – Kubr, V. Paták. FK Teplice: Lukáč – Hejda (70. Výborný),
Procházka M. (60. Horvát), Bubeníček, Stibor (80. Rollinger) – Urma – Malec, Schettl (46.
Kodeš), Richter D., Strada – Exner (60. Batryn). FC HK: Jehlička – Kratochvíl, Zezula, Soukup, Hovorka, Vobejda, Krčál, Zorvan, Jukl, Kraják, Bláha.
Do utkání lépe vstoupili hradečtí fotbalisté a krátce po jeho zahájení se dostali do vedení,
když se ve 14. minutě trefil Jakub Krčál. Ten měl po chvilce na své hlavě další gólovou příležitost, ale tentokrát mířil nad. Pak následovaly další příležitosti mladých Votroků, ale tak
jako ta Krčálova, tak i tyto skončily bez gólového efektu. Na konci prvního dějství se domácí
snažili o vyrovnání, ale jejich příležitosti končily na pozorně bránících zadních řadách hradeckých fotbalistů.
Druhý poločas pak byl z většiny v režii Teplic, které si také vytvořily příležitostí ke skórování.
Velice dobrou šanci měl Malec, jenže těsně nedosáhl na centr Kodeše. Bubeníček posléze
mířil po rohovém kopu pouze nad, a když neuspěl ani Richter, mladí Votroci se mohli radovat ze zisku tří bodů. Ti vyhráli na jaře podruhé za sebou.
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pOsily v HrAdeCKÉm dresu
Představujeme 6 nových hráčů FC HK

V zimním přestupovém okně se v domácím týmu událo několik změn. Do FC Hradec Králové se po několika sezónách vrátil Jan Hable, na post krajního beka přišel Pavel Čermák,
stoperskou dvojici vyztuží v jarní části sezóny Juraj Križka s Davidem Hovorkou a z juniorky
byli přeřazeni Matěj Ptáček s Filipem Zorvanem. Všem nováčkům v černobílém dresu jsme
položili 3 shodné otázky:
1) Jak k přestupu do města pod Bílou věží došlo.
2) S jakým cílem vstupuješ do jarních bojů?
3) Jaká byla příprava a co ti nejvíce utkvělo v paměti?
Čermák Pavel
24 let (14. května 1989)
Číslo dresu: 8
Post: obránce
Hostování z FK Senica
do 31. 12. 2014
Předchozí kluby: FK
Baník Most, FK Viktoria
Žižkov, 1. FK Příbram,
FK Senica
1) K přestupu ještě nedošlo, jsem tu na hostování s opcí. Kontaktoval mě trenér Prokopec, Hradec mi dal nabídku a já ji přijal.
2) Cíl si myslím, že je pro všechny stejný,
chceme postoupit do ligy. Čeká nás dost
zápasů a myslím si, že je v našich silách
to zvládnout.
3) Příprava byla, i vzhledem k počasí,
dobrá. Odehráli jsme dobré zápasy proti
těžkým soupeřům, ale jsou to jen přáteláky, mistráky jsou úplně o něčem jiném.
Nejlépe, a to hlavně výsledkově, jsme
zvládli zápas ve Vratislavi, takže to mám
v paměti asi nejvíc.
Hable Jan
25 let (4. ledna 1989)
Číslo dresu: 23
Post: záložník
Přestup z FK Baník Ostrava
Předchozí kluby: A C F
Fiorentina, Ascoli Calcio 1898, AO Kerkyra,
FC Baník Ostrava

1) Na začátku přípravy mě Hradec kontaktoval. Mluvil jsem se zástupci Baníku, že
ta možnost je. Po domluvě s trenérem
Prokopcem jsem zvážil, že je to pro mě
dobrá příležitost.
2) Mám dva cíle, kolektivní a osobní. Ten
první je návrat do ligy a pro mě osobně
bude důležité, být zdravý a pomoci
týmu tam, kam patří. Tedy do Gambrinus ligy.
3) Moc vydařenou přípravu jsem neměl. Začátek jsem prožil ještě v Baníku, tam
jsem odtrénoval všechno. Po příchodu
do Hradce jsem se zranil, takže jsem se
připravoval individuálně. V paměti mně
utkvělo, že jsem celou přípravu šlapal na
kole a plaval v bazénu. Poslední tři týdny
jsem teprve začal trénovat s týmem.
Ptáček Matěj
20 let (1. června 1993)
Číslo dresu: 21
Post: záložník
Přechází z juniorského
týmu, na podzim hostoval v Bohemians Praha.
1) Vrátil jsem se z hostování v Bohemians
Praha, ale jsem čistokrevný odchovanec našeho klubu.
2) Dostat se do užší rotace v týmu, nejlepší
by bylo, dostat se do základní jedenáctky.
3) Příprava byla dobrá a odehrála se převážně na hřišti. V terénu jsme neběhali.
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Nejvíce mi utkvěl „přátelák“ ve Vratislavi,
kde jsme zvítězili. Utkání se mi vydařilo,
vstřelil jsem gól a na další nahrál. To mi
nejvíce utkvělo v paměti.
Zorvan Filip
17 let (7. dubna 1996)
Číslo dresu: 9
Post: záložník
Přechází z juniorského
týmu. V současnosti
opora reprezentace do
18 let.
1) Jsem v klubu již od
žáčků, když si mě trenér Prokopec již tenkrát všimnul na halovém turnaji. V 7 letech jsem přestoupil
z Nového Města do Hradce Králové. Nyní
v prosinci mě opět trenér Prokopec oznámil, že do přípravy jdu s „áčkem“ a zůstal
jsem zde i po zúžení kádru.
2) Chtěl bych si na jaře alespoň jednou za
„áčko“ zahrát a snad se klukům také podaří postoupit.
3) Příprava byla náročná, ale odehrála se na
hřišti, což je pro každého fotbalistu lepší.
Nejraději budu vzpomínat na první gól
mezi dospělými proti Vlašimi.
Križko Juraj
28 let (20. září 1985)
Číslo dresu: 28
Post: obránce
Přestup z FK Senica
Předchozí kluby: FK
Púchov, FK AS Trenčín,
FC Zbrojovka Brno, FK
Senica
1) K přestupu došlo cel-

kem rychle. Ozval se mi manažer, že má
Hradec o mě zájem. Kontaktoval jsem Tomáše Strnada a Pavla Čermáka, s kterými se znám, a mluvil jsem s nimi
o nabídce. Po rozhovorech s nimi jsem
neváhal a na nabídku jsem kývnul.
2) Do jarních bojů určitě vstupujeme s cílem
postoupit, hrát dobrý fotbal a tím přilákat
na stadion co nejvíce lidí.
3) Příprava byla výborná, prorože jsme měli
na novém hřišti na Slavii velmi dobré
podmínky a také nám přálo počasí. A co
mi nejvíce utkvělo v paměti? Určitě zápas
v Polsku, kde jsme hráli před super kulisou a podali jsme tam jeden z našich nejlepších výkonů v přípravě.
Hovorka David
20 let (7. srpna 1993)
Číslo dresu: 19
Post: obránce
Hostování z AC Sparta
Praha do 30. 6. 2014
1) K přestupu došlo docela jednoduše, když
se za mnou před Vánocemi zastavil trenér Prokopec s požadavkem, jít k němu do týmu
na hostování. Byl jsem rád a domluvili
jsme se.
2) Chci se poprat o základ a stabilně nastupovat v národní lize.
3) Pro mě byla příprava dlouhá. Zimní je pro
mě vždy ta nejhorší. Začal jsem ji ve
Spartě a teprve v únoru jsem přišel do
Hradce. V paměti mně utkvěl zápas
v Drážďanech, který sice nedopadl výsledkově dobře, ale zkušenost to byla
dobrá.
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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.

sOupisKA FC HrAdeC KrÁlOvÉ, a.s.
Fotbalová národní liga – jaro 2014

OBRánCi

BRAnKáři

1

12

KOUBEK Tomáš
26. 8. 1992, 198 cm, 95 kg

JEHLIČKA Radim
13. 2. 1995, 192 cm, 84 kg

4

5

HOLEŠ
Tomáš
31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

ČERMÁK
Pavel
14. 5. 1989
176 cm, 73 kg

16

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

20

25

HOVORKA
David
7. 8. 1993
179 cm, 73 kg

LINDR Jiří
7. 8. 1986, 192 cm, 84 kg

11

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

27

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

15

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

28

KRIŽKO
Juraj
20. 9. 1985
190 cm, 86 kg

Realizační tým: Luboš Prokopec – trenér, Bohuslav Pilný, Kalousek Slavomír – ved. mužstva, Šopák Stanislav, Mudr., Neumann Jiří, Mudr. a Korbel Martin, Mudr. – lékaři, Tajzler
Jaroslav – masér, Svobodová Marie – kustod, Podhajský Karel – tr. brankařů
Management klubu: Ing. Richard Jukl – generální ředitel, Róbert Barborík – sportovní
manažer, 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. 1 - brankář FC Hradec Králové
Tomáš Koubek

sOupisKA FC HrAdeC KrÁlOvÉ, a.s.

ZáLOžníCi

Fotbalová národní liga – jaro 2014

3

6

7

SCHWARZ
Petr
12. 11. 1991
174 cm, 70 kg

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

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

21

PTÁČEK
Matěj
1. 6. 1993
178 cm, 69 kg

ÚTOČníCi

9

ZORVAN
Filip
7. 4. 1996
171 cm, 67 kg

22

13

23

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

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

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

24

HABLE
Jan
4. 1. 1989
183 cm, 78 kg

10

18

SHEJBAL
Jan
20. 4. 1994
187 cm, 79 kg

26

DOLEŽAL
Radek
8. 3. 1992

14

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

HALILOVIČ
Emir
4. 11. 1989
179 cm, 72 kg

17

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

Přišli: Čermák (host. z FK Senica), Hovorka (host. ze Sparty), Rolko (přestup z Ml. Boleslavi), Hable (přestup z Baníku Ostrava), Križko (přestup z FK Senica).
Odešli: Pillár (zpět do FK Senica), Kučera (zpět do FC Vys. Jihlava), Štěpán (přestup do
Baníku Ostrava), Zec (konec smlouvy), Hochmeister (host. v FK Bohemians Praha, Šisler
(přestup do FK Mladá Boleslav a následně hostování Zbrojovka Brno)
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zimNí pŘíprAvA

Přehled přípravných utkání během jarní přípravy 2014
Během zimní přestávky Votroci sehráli celkem 12 přípravných zápasů, v nichž osmkrát vyhráli, třikrát remizovali a pouze jednou odešli ze hřiště poraženi. Soupeřem jim byly zajímavé týmy, hlavně ty za zahraničí. Zkraje února změřili své síly s účastníkem 2. Bundesligy
Dynamem Drážďany. Zde bylo znát, že pro německého soupeře to bylo finální utkání před
začátkem mistrovského jara a Votroky zastihlo utkání v Sasku v plné přípravě. Tomu také odpovídal výsledek 1:4 pro německý tým. Druhé mezinárodní utkání v zimní přípravě sehráli
svěřenci trenéra Prokopce o týden později proti týmu Ślask Wroclaw, a zde již ze vzájemného měření sil vyšli lépe. Po velmi dobrém výkonu svého polského soupeře, účastníka Ekstraklasy, porazili 4:2.
Do přípravných duelů celkem nastoupilo 35 hráčů, z kterých trenérské duo Prokopec – Pilný
vybralo 22 hráčů do pole a 2 gólmany. Na vstřelených brankách se celkově podílelo 19
hráčů a jednu branku si soupeř (FK Mladá Boleslav) vstřelil sám. Nejproduktivnějším střelcem byl Marek Kulič, který mířil do černého třikrát. Celkem Votroci zatížili konto soupeře 32
brankami, což činí průměr na zápas 2,66 gólu. Na druhé straně Votroci také zvládali defenzivu a obdrželi pouhých patnáct gólů, což je jeden a čtvrt gólu na utkání. Statistický přehled
přípravných utkání FC Hradec Králové v zimní přípravě 2014:
FC HK – FK Dobrovice 3:1 (3:1)
FC HK: Koubek – Holeš, Novák, Hochmeister, Poděbradský – Štěpán, Zelený, Schwarz, Doležal, Zec
– Vaněček
FK Dobrovice: Kanaval (46. Bartoš) – Novák, Lukáš,
Váňa (46. Vladyka), Bém – Vajgl (46. Held), Cigánek, Patočka, Golovko – Boško (46. Křelina), Miškovský
Branky: 7. Zec, 35. Poděbradský, 45. Doležal – 13.
Boško, ŽK: Kanaval, Rozhodčí: Horský – Arnošt, Novotný, Počet diváků 150

Poděbradský – Doležal, Hochmeister, Zorvan, Halilovic (46. Novák), – Zec (60. Sixta), Kraják.
FK Kolín: Čižinský (46. Knobloch) – Čapek, Jelínek,
Biško, Nešpor – Poběrežský, Sedláček, Michálek
(60. Bora), Stejskal – Horák, Boček
Branky: 49. Hock, 55. Plašil (PK) – 50. Sedláček
(PK), ŽK: Boček, Rozhodčí: Orel – Jiřík, Bačo, Počet
diváků: 100

FC HK – SFC Opava 4:0 (2:0)
FC HK: Lindr – Plašil, Rolko, Soldát, Čermák – Malinský, Halilovič, Janoušek, Kraják – Dvořák, Kulič
(60. Doležal, 75. Zec)
SFC Opava: Květon (46. Gadula) – Vavřík (46. Hrabina), Horka, Dvorník (46. Komenda), Můčka – Metelka, Wirt (46. Němec), Binar, Neubert (46. Švec) –
Nekuda (46. Jurečka), Schaffartzik (46. Skřehot)
Branky: 16. 30. Malinský, 58. Halilovič, 76. Plašil,
Počet diváků 180, Rozhodčí Novotný – Arnošt, Horský

FC HK – FK Mladá Boleslav 3:3 (2:1)
FC HK: Koubek (46. Lindr) – Holeš, Rolko, Plašil
(46. Gajič), Poděbradský (46. Hock) – Janoušek,
Zelený – Halilovič (65. Zorvan), Malinský (77. Sixta),
Čermák (83. Doležal) – Dvořák (82. Kraják).
FK Mladá Boleslav 1. pol.:Miller – Kysela, Smejkal
(37. Vraštil), Dosoudil, Rolko – Eliáš, Jarolím, Ščuk,
Šultez, Štohanzl – Nešpor
FK Mladá Boleslav 2. pol.: Hankic – Fabián, Johana,
Janíček, Vraštil – Bořil, Kúdela, Štajner,Mehanovič
– Chramosta, Magera
Branky: 15. vlastí, 29. Halilovič, 82. Dvořák (PK) –
45. Ščuk (PK), 57. Chramosta, BořilŽK: Dosoudil,
Rozhodčí: Novotný – Bačo, Koutník

FC HK – FK Kolín 2:1 (0:0)
FC HK: Lindr (46. Koubek) – Plašil, Gajič, Soldát,

Dynamo Dresden – FC HK 4:1 (3:0)
Drážďany: Kirsten (46. Scholz) – Gueye (80. Leist-
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ner), Bregerie, Susac, Schulz (80. Menz), Grifo (80.
Müller), Losilla (70. Fiel), Kempe (70. Hartmann),
Ouali (80. Trojan) – Dedic (70. Schuppan), Poté (70.
Aolia)
FC HK: Koubek – Holeš (63. Plašil), Hovorka, Rolko,
Poděbradský – Malinský (75. Zorvan), Zelený, Janoušek, Sixta (53. Kulič), Schwarz (84. Kraják) –
Dvořák (63. Vaněček)
Branky: 7. Poté, 22. Dedic, 44. Grifo, 59. Ouali – 75.
Kulič, Rozhodčí: Mix – Klemm, Köber, Počet diváků
1002
FC HK – Bohemians Střížkov 3:1 (1:0)
FC HK: Lindr – Kraják, Novák (63. Hovorka), Plašil,
Doležal – Zorvan (63. Malinský), Ptáček, Dvořák
Jan, Sixta (46. Jukl), Kulič (63. Schwarz) – Vaněček (63. Dvořák Pavel)
Bohemians Střížkov: Mandous – Laštovka, Demeter (60. Hovorka), Šidlo, Ibragimov – Ježdík, Svoboda, Vlkanova, Kindl, Hájek (46. Halama) –
Coimbra (46. Just)
Branky: 12. Vaněček, 71. Dvořák, 89. Ptáček – 83.
Šidlo, Pavel, Rozhodčí: Ježek – Bačo, Slavíček,
Počet diváků: 110

Branky: 43. Paixao, 89. Plaku (PK) – 14. Rolko, 55.
Kulič, 83. Ptáček, 85. Vaněček
FK Ústí nad Labem – FC HK 0:3 (0:1)
FK Ústí nad Labem: Novák – Pavlata, Valenta, Vaněk,
Leibl (46. Dvořák) – Martykán (46. Králík), Peterka,
Jursa, Rilke, Smola (65. Teplý) – Veverka (78.
Vacek)
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko (46. Plašil), Križko,
Poděbradský – Janoušek – Malinský, Schwarz, Kulič
(60. Ptáček), Zelený (46. Kraják) – Vaněček (46.
Dvořák)
Branky: 17. Kulič, 73. Holeš, 74. Kraják, Rozhodčí:
Zvonař – Šefčík, Klimpl
FC HK – SK Převýšov 5:1 (0:1)
FC HK: Koubek – Kraják, Hovorka (46. Krčál), Plašil, Poděbradský – Schwarz, Sixta – Doležal, Zorvan, Jukl – Vaněček (46. Bláha)
SK Převýšov: Zavřel – Veselka, Kouřil (46. Černý J.),
Jarkovský, Špidlen (46. Hofman) – Dvořák Jan –
Bodlák, Kučera (46. Dvořák Josef), Kopáč, Urbanec
– Sedláček (75. Kučera)
Branky: 49., 54. Schwarz (1x PK), 69. Bláha, 76.
Zorvan, 87. Jukl – 24. Veselka, Rozhodčí: Kubišta –
Slavíček, Kánská

FC HK – FC Graffin Vlašim 4:2 (2:2)
FC HK: Koubek – Kraják, Križko, Krčál, Poděbradský – Janoušek– Doležal, Schwarz (46. Malinský,
60. Zelený, 75. Hovorka), Kopáč, Zorvan – Dvořák P.
FC Graffin Vlašim: Chudý – Radoš, Simerský
(46.Putz), Kryštůfek (46. Kučera J.), Starý – Vébr,
Sus (46. Hauer), Fauzi, Průcha (46. Janda), Hronek
(46. Kučera A.) – Jícha (46. Petrů)26. Průcha,
40.Fauzi
Branky domácí: 32.Zorvan, 41. Kopáč, 50. Krčál,
60. Poděbradský, Rozhodčí: Hůlka – Vlachýnský,
Fišer 230 diváků, ŽK.: 68.Kraják – 49. Starý, 71.
Hauer

FC HK – FK Pardubice 0:0
FC HK: Lindr – Holeš, Križko, Rolko, Čermák – Ptáček, Janoušek (46. Hovorka) – Malinský (60.
Bláha), Kulič (71. Janoušek), Shejbal (46. Zelený) –
Dvořák
FK Pardubice: Frydrych – Přibyl (75. Prokopec), Kopřiva (46. Vencl), Němeček, Pospíšil – Dostálek (60.
Jarosz), Jeřábek, Kudrna (46. Řezníček), Pouček –
Sklenář (60. Fusek), Hundák (60. Kim)
ŽK: Rolko – Přibyl, Pouček, Rozhodčí: Fryš – Říha,
Slavíček

Ślask Wroclaw – FC HK 2:4 (1:1)
Ślask Wroclaw: Kelemen (46. Pawlowski) – Socha
(46. Zielenski), Gavish, Grodzicki (46. Kokoska), Ostrowski (46. Plaku) – Kažmierczak (46. Uliczny), Hateley (46. Misik) – Paixao F., Mila (72. Majcher) –
Dudu, Patejuk (46. Dankowski)
FC HK: Lindr – Holeš, Rolko, Križko (46. Ptáček),
Čermák – Schwarz (66. Janoušek) – Malinský, Halilovič (83. Zorvan), Kulič (78. Dvořák), Zelený – Vaněček

FC HK – MFK OKD Karviná 0:0
MFK OKD Karviná: Pindroch – Mikula, Koutný, Jovanovič, Knötig – Ciku (50. Fiala), Vaněk, Hotek (75.
Gonda), Eismann (77. Svatonský) – Holek (77. Juřena), Diaby
FC HK: Koubek (46. Lindr) – Holeš (60. Kraják),
Rolko (60. Plašil), Križko (60. Hovorka), Čermák
(60. Poděbradský) – Malinský (55. Shejbal), Hable,
Janoušek (60. Ptáček), Zelený (60. Halilovič) – Kulič
(60. Schwarz), Vaněček (60. Dvořák)
Rozhodčí: Trávníček – Svoboda, Kondler
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jubileum

Luboš Kubík a Jaroslav Mudruňka slaví narozeniny
V průběhu zimní přestávky oslavili svá životní jubilea dva bývalí hráči hradeckého fotbalu. Luboš Kubík „padesátiny“ a Jaroslav
Mudruňka „šedesátiny“. Klub jim dnes ještě
dodatečně blahopřeje k tomuto životnímu
jubileu a přeje jim oběma, aby jim fotbal
stále přinášel mnoho pozitivního do jejich životů.
Před 50 lety se ve Vysokém Mýtě narodil obrovský fotbalový talent Luboš KuBíK (20.
ledna 1964), který se ještě v žákovském
věku stěhoval do Hradce Králové, aby
v místním Spartaku rozvíjel svoje fotbalové
dovednosti. Za A tým poprvé nastoupil ve
svých sedmnácti letech a v černobílém
dresu, ve druhé a třetí lize, nastoupil k celkově 28 zápasům a dvakrát se trefil do černého.
V roce 1982 přestoupil do pražské Slavie
a zde prožil největší kus svého fotbalového
života. V sešívaném dresu odehrál celkem147 utkání a vstřelil 34 gólů. Těsně před
„sametovou revolucí“, v roce 1989, odešel
za fotbalovým chlebíčkem do zahraničí,
přesněji do italské Fiorentiny (89/91, 50 zápasů, 8 gólů), poté do francouzského klubu
FC Metz (91/93, 70, 14) a německého klubu
1. FC Nürnberg (93/92, 21, 4). V sezóně
95/96 se vrátil zpět do České republiky
a v dresu Petry Drnovice, opět Slavie Praha
a Atlantiku Lázně Bohdaneč odehrál vždy
po jedné sezóně.
Na závěr své bohaté hráčské kariéry přestoupil za „velkou louži“ do rozvíjející se
Major League Soccer, tedy do nejvyšší fotbalové soutěže ve Spojených státech.
V dresu Chicago Fire odehrál 70 zápasů
a vstřelil 17 branek a v barvách Dallas Burn
11 zápasů a vstřelil jeden gól.
Luboš Kubík také velmi úspěšně reprezentoval Československo, respektive Českou
republiku. Se lvíčkem na prsou nastoupil
v 56 zápasech a vstřelil celkově 13 branek.
-18-

Jeho největším reprezentačním úspěchem
je určitě účast na MS 1990 a stříbrná medaile z ME 1996.
Po skončení kariéry aktivního hráče se vrhnul na trenérskou kariéru. Vedl například
celky Śląsk Wrocław (Polsko) a Torquay United (Anglie) a také působil jako asistent trenéra olympijského týmu USA. Na začátku
roku 2010 dostal nabídku stát se asistentem
Boba Bradleyho u reprezentace USA a byl
tak jediným českým účastníkem na posledním MS v roce 2010. Díky novému angažmá
však musel ukončit funkci sportovního ředitele našeho klubu, ve které působil od
března 2009 do ledna 2010.

Jaroslav MuDRuňKA se narodil 29. 1.
1954 v Boňkově, vesnici u Havlíčkova Brodu.
Ovšem již jako malý kluk se stěhoval s rodiči do krajského města Hradec Králové.
Otec ho od malička vedl ke sportu, hlavně
k fotbalu. Jako malý prošel všemi mládežnickými výběry našeho klubu. Trenérem mu
také například byl nedávno zesnulý pan
Josef Souček st., který se výraznou měrou
zasloužil o jeho sportovní vzestup.
Vojenské roky plné fotbalu strávil ve VTJ Tachov, kde k mistrovským utkáním nastupoval po boku takových fotbalových veličin,
jako jsou ostravský Lička nebo klokani

Hruška s Čermákem. Po návratu z vojny byl
vybrán do kádru A mužstva Spartaku. Zde
se právě začal tvořit tým, který se v roce
1980 probojoval až do 1. ligy. Pod vedením
trenéra Šindlera nastupoval v lize pravidelně
na kraji obrany.
V lednu 1983 se rozhodl ukončit kariéru
„profesionálního“ fotbalisty. U fotbalu však
zůstal na úrovni amatérského fotbalu a také
začal trénovat. Na začátku, po boku Ládislava Škorpila, trénoval jako asistent prvoligový dorost SK Hradec Králové, poté jako
hlavní trenér divizní Milíčeves a jeho poslední
štací bylo třetiligové mužstvo OEZ Letohrad.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk.cz
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pArTNer uTKÁNí
K-Triumf Velichovky

Jsme ideálním místem pro pořádání kongresů, konferencí, seminářů, workshopů,
teambuildingů a dalších korporátních a firemních aktivit. Prostory
jsou komfortní, klimatizované a plně vybavené.
Dispozice a uspořádání
jsou volbou klienta a lze
je přizpůsobit i náročným
nestandardním požadavkům.
Areál K-Triumf je i vhodným místem pro konání
sportovních turnajů i pro jednotlivé sportovce-amatéry i profesionály.
Naše wellness zázemí zahrnuje wellness
centrum (2x whirpool, parní lázně, zážitkové
sprchy, Kneippův chodník, slunící teráska,
relaxační lehátka), suchou saunu s atmosférou březového háje, různé masáže a rituály, solárium.
Spolupracujeme s firmou Marety, která
u nás poskytuje své profesionální služby
v oblasti zdravého životního stylu, hubnutí
a kosmetických služeb vč. bělení zubů.
Přijďte ochutnat naši vyhlášenou kuchyni
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specializující se na tradiční českou gastronomii pojatou moderním způsobem s kombinací se zaměřením na zvěřinové speciality
z vlastní obory.
Je libo degustační menu?
Romantická večeře pro
dva při svíčkách?
Oslava narozenin?
Raut pro sto a více osob?
Svatební hostina i s obřadem?
Tematická večeře?
Nic pro nás není problém.
Vyhovíme všem Vašim požadavkům!
Specializujeme se na poskytování exklusivních služeb, jako jsou piknik v krásné přírodě, privátní návštěva sauny s atmosférou
březového háje s romantickou večeří nebo
lahví sektu, hodování u rybníka, snídaně
v trávě, soukromé grilování nebo opékání
špekáčků a mnohé další.
Každý návštěvník si zde přijde na své, proto
neváhejte a informujte se na:
info@k-triumf.cz, www.k-triumf.cz nebo na
+420 491 407 121, 602 448 522

FANOušKOvsKÁ sTrÁNKA
60 roků fanouškem Hradce

Pan Zdeněk Zvolánek patří již dlouhou
řádku let mezi příznivce hradeckých Votroků. Patří také k zakládajícím členům
fanklubu VOTROCi 2000.
Jak dlouho jsi „spojen“ s Votroky?
Fanouškem Hradce jsem se stal vlastně
v roce 1952, když jsem byl s otcem na přátelském fotbalovém utkání mezi SK Hradcem Králové a Spartou Praha. To mi bylo 7
let. Hradec tehdy zvítězil a atmosféra na
hřišti (stadion u nemocnice) byla pro mne
něco úplně fantastického. Od postupu do
první ligy jsem domácí zápasy navštěvoval
celkem pravidelně. V paměti mám zejména
vítězství se Slovanem Bratislava 3:0, a to byl
Slovan poslední mistr ligy. O přestávkách,
když kropicí vůz kropil škváru, jsme často
s kamarády kopali na branku, a to mne bavilo. Nakonec mne ta hra uchvátila natolik,

že jsem se přihlásil do družstva žáků. Tehdy
můj první trenér byl pan Matys, tehdejší
brankářská jednička. Ale ve Spartaku byl
velký přetlak žáků, a tak jsem přešel do tehdejší Rudé Hvězdy ve Farářství. Tam jsem
byl spoluhráčem našeho úspěšného trenéra
Ládi Škorpila. Ještě v dorostu jsem hrál za
Kutnohorské Dynamo, ale před maturitou
jsem skončil. No a na vysoké škole bylo po
hraní. V roce 1960, když Hradec vyhrál 1.
ligu, jsem viděl jenom některá utkání, protože v té době jsem navštěvoval Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře a ne vždy
jsem mohl na fotbal v Hradci jít. Fandil jsem
i v dobách zlých, kdy Hradec spadl až do 3.
ligy. Pamatuji souboje s Kolorou Liberec,
což bylo tenkrát velké maso a Liberec se vyznačoval až brutální hrou. Také mi utkvělo
v paměti utkání s Brnem, které bylo vyloučeno z ligy pro korupci.
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Kde jsi byl s Votroky ve světě?
Nejdál jsem byl na zápase Spartaku Hradec
Králové v Košicích na tamější Lokomotivě.
Jako příslušník letectva jsem tam byl na služební cestě, která trvala několik týdnů, a v té
době tam Hradec přijel bojovat o ligové body.
Dokonce jsem tam měl i černobílou vlajku.
Byl jsem kamarády varován, že budu bit, ale
naopak, chování domácích bylo dobré, dokonce chtěli vlajku koupit. Možná to bylo tím,
že Lokomotiva tehdy vyhrála. Naopak jeden
nepříjemný zážitek je z roku 1980. Na jaře
jsem ležel v nemocnici na Pospíšilové třídě
a oknem jsme slyšeli mnohokrát křik „gól“.
Tuším, že to bylo šestkrát. Tak mne moc mrzelo, že jsem nemohl být při tom. Zato o něco
později, nevím, zda to bylo za týden nebo
dva, jsem požádal doktora, který měl službu,
jestli mne pustí na dvě hodiny ven. A pustil.
Když jsem mu řekl, že chci jít na fotbal, tak se
smál a řekl, že když nebudu večer na pokoji,
tak aspoň bude vědět, kde mne má hledat.
Hlavně mne varoval, abych se nepřipletl do
nějaké pranice, protože po zákroku jsem
musel být opatrný, abych nekrvácel do břicha. Fotbal byl tehdy pěkný, Hradec vyhrál
a já byl v nemocnici včas a v pořádku.
Máte fotbal v rodině?
Syna jsem vedl k fotbalu. Hrál za žáky a dorost na Novém Hradci až do nástupu na
vojnu. I tam (v Náměšti nad Oslavou (měl nakročeno na hraní, ale při lékařské prohlídce
mu něco našli a bylo po hraní. Po návratu
z vojny ještě hrál na Novém Hradci za „B“,
pak tam dělal nějaký čas předsedu oddílu
a také se dal na rozhodčího. V tom pokračuje
i nyní a je v okresní komisi rozhodčích.
Máš za ta dlouhá léte nějaké oblíbence
v černobílém dresu?
Vážil jsem si vždy inteligentních hráčů a také
těch, kteří byli hradeckými patrioty a rádi se
do Hradce vraceli. V současné době se mi
nelíbí příliš mnoho vulgarit při fandění. To se
ale netýká kotle. Ty sprosťárny řvou chlapi
tak okolo 45 roků po několika pivech. Chodím skoro pořád na stejné místo a tyto

„fandy“ mám dost blízko za sebou. Za mého
mládí se křičelo: „Soudce mrkev“, a podobně. Dnes řvou „Ty seš č—-k“. Proto už
na fotbal neberu své vnučky, protože bych
se musel stydět. Také mne trochu mrzí
hrubá nevraživost proti Spartě Praha. Já je
taky nemusím, ale zase se pamatuji, že po
smrti brankáře Václava Oplta nám Sparta
pustila brankáře Krameria, i když už měl
vrchol kariéry za sebou, přesto jeho zkušenosti byly platné.
Máš nějaké krédo?
Moje krédo bylo: když už nehraju, tak nejenom fandit, ale i pomáhat. V době, kdy jsem
sloužil v posádce Čáslav, jsme založili takovou partu, kde byli fandové Hradce. Když to
bylo možné, tak jsme jezdili na zápasy
v Hradci. Po mém přeložení do Hradce jsem
z nich vytvořil partu kamelotů, posílal jsem
jim plakáty na domácí zápasy a oni je vyvěšovali v Čáslavi a Kutné Hoře. Velmi dobře
se spolupracovalo s panem Benešem.
Máš nějaké oblíbené hráče?
Když se uvažovalo o vytvoření triček s nápisem legendy, tak jsem slíbil předsedovi Fanklubu, že mu sdělím svůj názor na to, kdo by
tam neměl chybět. Tak určitě celá sestava,
která vyhrála ligu v roce 1960. A z těch mladších bych jmenoval Pavla Černého st.,
Mráze, Mejtského, Jirku Fingera, Rolka, Cermana, Šmolku, Šmardu, Poláka a Jindru st.
I po těch mnoha letech stále jistě na zápasy Votroků chodíš?
Nyní jsem na 1. ligu chodil doma pravidelně,
ale na venkovní zápasy nikoliv. Nemám pro
to vytvořeny v rodině podmínky. Ale třeba finále poháru v Praze na Strahově jsem si ujít
nenechal.
Tradiční poslední otázka – co bys hradeckému fotbalu popřál?
Co si přeju? Aby Hradec byl v lize trvale
a v historické tabulce postupoval co nejvýše. Potom nový stadión a snad někdy
i Evropské poháry, ať již přes ligu nebo přes
pohár. No a sobě zdraví a dlouhá léta, abych
se toho vůbec někdy dožil.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FANKLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.votroci.cz
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Zajímavý letecký pohled na Malšovický areál. Foto Martin Katera.
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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

16. kolo (16. 11. 2013)
Žižkov – České Buděj.
Vlašim – Bohemians
Most – Vltavín
Frýdek-Místek – Pardubice
Ústí n./L. – Zlín
Hradec Král. – Karviná
Sokolov – Třinec.
Varnsdorf – Táborsko

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

21. kolo (05. 04. 2014)
Sokolov – Hradec Král.
Varnsdorf – Ústí n./L.
Třinec – Frýdek-Místek
Žižkov – Most
Táborsko – Vlašim
Karviná – Bohemians
České Buděj. – Vltavín
Zlín – Pardubice

26. kolo (10. 05. 2014)
Zlín – České Buděj.
Karviná – Žižkov
Most – Varnsdorf
Vlašim – Sokolov
Frýdek-Místek – Hradec Král.
Bohemians – Ústí n./L.
Pardubice – Třinec
Vltavín – Táborsko

17. kolo (08. 03. 2014)
České Buděj. – Varnsdorf
Žižkov – Sokolov
Táborsko – Hradec Král.
Třinec – Ústí n./L.
Karviná – Frýdek-Místek
Zlín – Most
Vltavín – Bohemians
Pardubice – Vlašim

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

22. kolo (12. 04. 2014)
Bohemians – České Buděj.
Hradec Král. – žižkov
Frýdek-Místek – Varnsdorf
Ústí n./L. – Sokolov
Vlašim – Zlín
Vltavín – Karviná
Most – Třinec
Pardubice – Táborsko

27. kolo (20. 05. 2014)
Frýdek-Místek – Most
Ústí n./L. – Vlašim
Hradec Král. – Bohemians
Sokolov – Vltavín
Varnsdorf – Pardubice
Žižkov – Zlín
České Buděj. – Karviná
Táborsko – Třinec

18. kolo (15. 03. 2014)
Sokolov – České Buděj.
Varnsdorf – Žižkov
Vlašim – Vltavín
Bohemians – Pardubice
Frýdek-Místek – Zlín
Ústí n./L. – Karviná
Hradec Král. – Třinec
Most – Táborsko

23. kolo (19. 04. 2014)
Hradec Král. – Ústí n./L.
Sokolov – Frýdek-Místek
České Buděj. – Most
Žižkov – Vlašim
Táborsko – Bohemians
Varnsdorf – Vltavín
Karviná – Pardubice
Třinec – Zlín

28. kolo (24. 05. 2014)
Vlašim – České Buděj.
Pardubice – Žižkov
Třinec – Varnsdorf
Bohemians – Sokolov
Zlín – Hradec Král.
Most – Ústí n./L.
Vltavín – Frýdek-Místek
Karviná – Táborsko

19. kolo (22. 03. 2014)
Varnsdorf – Sokolov
České Buděj. – Hradec Král.
Žižkov – Ústí n./L.
Táborsko – Frýdek-Místek
Pardubice – Most
Karviná – Vlašim
Třinec – Bohemians
Zlín – Vltavín

24. kolo (26. 04. 2014)
Frýdek-Místek – České Buděj.
Bohemians – Žižkov
Vlašim – Varnsdorf
Pardubice – Sokolov
Most – Hradec Král.
Zlín – Karviná
Vltavín – Třinec
Ústí n./L. – Táborsko

29. kolo (31. 05. 2014)
Frýdek-Místek – Vlašim
Most – Bohemians
Hradec Král. – Vltavín
Ústí n./L. – Pardubice
Varnsdorf – Zlín
Sokolov – Karviná
České Buděj. – Třinec
Žižkov – Táborsko

20. kolo (29. 03. 2014)
Ústí n./L. – České Buděj.
Frýdek-Místek – Žižkov
Hradec Král. – Varnsdorf
Vltavín – Pardubice
Bohemians – Zlín
Most – Karviná
Vlašim – Třinec
Sokolov – Táborsko

25. kolo (03. 05. 2014)
Ústí n./L. – Frýdek-Místek
Sokolov – Most
Hradec Král. – Vlašim
Varnsdorf – Bohemians
Žižkov – Vltavín
České Buděj. – Pardubice
Táborsko – Zlín
Třinec – Karviná

30. kolo (07. 06. 2014)
Táborsko – České Buděj.
Třinec – Žižkov
Karviná – Varnsdorf
Zlín – Sokolov
Pardubice – Hradec Král.
Vltavín – Ústí n./L.
Bohemians – Frýdek-Místek
Vlašim – Most
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