všesportovní stadion hradec králové

Neděle 30. března 2014 v 15.00 hod.

Zápas 20. kola

FC Hradec Králové – FK Varnsdorf

Program 20. kola (29. 3. 2014)

Program 21. kola (5. 4. 2014)

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

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

partner utkání:

ExcelFOTO s.r.o.

O dNešNím sOupeŘi
Fotbalový klub Varnsdorf, a.s.

Do roku 1907 nebyl ve Varnsdorfu a okolí
žádný fotbalový oddíl. Proto se sportovní
nadšenci sešli 13. dubna 1907 v kavárně
Wendler (později Hotel Praha) na ustavující
schůzi přípravného výboru, aby založili Německý fotbalový klub (DFC). První zápas se
odehrál v Liberci proti městskému sportovnímu klubu a skončil porážkou 3:0. Následovaly další zápasy a všechny byly přínosem.
Výbor spolupracoval s představiteli škol, aby
si klub rozšířil základnu. Bylo jasné, že „Wernerova louka“ (nacházela se zhruba pod tenisovými kurty v místech současné panelové
zástavby) jako sportovní plac nebude stačit.
proto bylo pronajato od přádelny Haebler
sportovní hřiště u hlavního nádraží (dnešní
Velveta). Úprava hřiště stála oddíl tehdejších
3800 Kr. Zdejší první zápas vyzněl pro domácí 11:0 proti týmu Radeberger Sportclub.
V tomto období padlo také rozhodnutí přihlásit se do Rakouského fotbalového svazu,
protože nebylo možné, aby německo-český
oddíl vystupoval a hrál pod saským svazem.
Pro zajímavost uvádíme, že například v Děčíně vznikl první fotbalový klub v roce 1903
a byla jim Viktoria Tetschen (Děčín), v Rumburku v roce 1910 DFK Rumburg, v České
Lípě roku 1912 DSV Böhmisch Leipa atd.
V polovině roku 1938 se konala ustavující
Valná hromada prvního českého fotbalového
klubu ve Varnsdorfu, která schválila stanovy
a název klubu SK HRANIČÁŘ Varnsdorf. Po
druhé světové válce, v říjnu 1945, byla uskutečněna 2. valná hromada oddílu, obnovena
činnost a předsedou byl zvolen pan Václav
Kaš, sekretářem pan Rudolf Starý. Ten později po odchodu z Varnsdorfu dlouhou dobu
působil jako jeden z řídících členů tehdejšího
ČMFS. V roce 1953 převzal oddíl nový název
DSO JISKRA ELITE a v témže roce došlo ke
sloučení dvou městských oddílů, JISKRY
ELITE a JISKRY VELVETA.
V létě 1956 zvítězila TJ JISKRA Varnsdorf
v přeboru tehdejšího Libereckého kraje a po-2-

stoupila do divize, dorostenecké družstvo do
celostátního přeboru.
Ve městě působilo v té době ještě další mužstvo, TJ SPARTAK, a tak v roce 1957 přichází
další slučování a byl vytvořen TJ SLOVAN
pod patronací MNV. Mužstvo po 3letém působení sestoupilo z divize a opětovně se do
ní vrátilo společně s Roudnicí až v sezóně
1968–1969.
Po dalších třech sezónách (červen 1972) vybojoval Slovan historicky první postup do III.
ligy (později Národní liga), což byl tehdy největší úspěch varnsdorfské kopané. Po 5letém
působení mužstvo sestoupilo a od roku 1976
hrálo divizní soutěž. Černou se stala sezóna
1994–1995, v níž tým sestoupil do oblastního
přeboru. Po ročním působení však přišel návrat do divize a ve stejnou dobu oddíl kopané
vystoupil ze svazku TJ a založil SK SLOVAN
VARNSDORF s.r.o. V opětovně získané soutěži 1996–1997 patřil Slovan ke štikám, postup do ČFL si ale vybojovaly Kralupy. To už
v klubu působil jako garant rozvoje varnsdorfské kopané TOS VARNSDORF a.s., světoznámý výrobce vodorovných vyvrtávaček.
V sezóně 1997–1998 se podařilo varnsdorfským podruhé v historii klubu postoupit do
třetí nejvyšší soutěže.
Po ukončení ročníku 2009–2010 bylo mužstvo na celkově 6. místě v tabulce. I přes toto
umístění získalo šanci zúčastnit se licenčního
řízení pro možnost startu ve 2. lize. V tomto řízení vedení uspělo a od ročníku 2010/2011
se hraje ve Varnsdorfu vytoužená 2.liga.
V dosavadní historii působila v oddílu řada
hráčů, kteří dříve či později hráli celostátní
soutěže, jako např. Karel Prášil, Tonda Smolík, Franta Uldrych, Josef a Petr Sýkorovi,
Zdeněk Just, Josef Baulovič, Láďa Šerák,
Zdeněk Prchal, Pavel Jirouš, Josef Petřík,
Petr Novák, Jiří Ješeta, Tomáš Pilař, Karel Urbánek, Pavel Hradiský, Richard Sitarčík, Jan
Kopáňko, Josef Just, Roman Skuhravý nebo
Josef Obajdin.

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

Brankáři:

1

FENDRICH

Vilém

22. 01. 1991

PORCAL

Radek

05. 02. 1988

3

ZIERIS

Petr

19. 03. 1989

5

FILIP

Jan

06. 03. 1994

9

28
Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

KOUŘIL

Martin

24. 02. 1991

10

POLANSKý

Ivo

05. 03. 1991

17

ZBROŽEK

Kristián

02. 01. 1990

18

TVAROHA

Pavel

02. 08. 1991

2

BREITE

Radim

10. 08. 1989

4

KOTIŠ

Matěj

14. 03. 1985

6

CANA

Denis

08. 10. 1987

7

MARTAN

Ladislav

02. 10. 1989

8

MACH

Roman

07. 05. 1985

Černá Hora

11

JAKOBOVSKý

Lukáš

02. 05. 1989

15

DANíČEK

Nikolas

21. 10. 1991

19

RUDNYTSKYY

Pavlo

13. 07. 1988

Ukrajina

12

MIKINIČ

Tomáš

22. 11. 1992

Slovenská republika

14

VOLF

Marek

21. 12. 1991

16

JURČA

Radim

09. 02. 1993

20

SCHUBERT

Jiří

18. 04. 1988

21

HALBICH

David

24. 11. 1995

Přišli: Jurča Radim (FK Baumit Jablonec – host.), Polanský Ivo (FK Viktoria Žižkov – host.),
Halbich David (přeřazen z dorostu).
Odešli: Synek, Šraga, Just, Končal.
Realizační tým: HULÁN Jiří – vedoucí mužstva. FRťALA Zdenko – hlavní trenér. KOPECKý
Ivan – asistent trenéra 1. HRADISKý Pavel – asistent trenéra 2. MUDr. NÁCOVSKý Martin –
lékař mužstva. TAJNERT Milan – masér mužstva. SCHOVANEC Jiří – kustod mužstva.
GABRIEL Vlastimil – sportovní ředitel.
Management: GABRIEL Vlastimil – předseda představenstva a ředitel klubu. Ing. RýDL Jan
– místopředseda představenstva. HEINZEL Zdeněk – člen představenstva a ředitel mládeže.
HULÁN Jiří – technický ředitel. PŘIBYL Zbyněk – sekretář. VESTFÁLOVÁ Hana – ekonom.
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

18. kolo: FC Hradec Král. – FK Fotbal Třinec 3:1 (1:0)

Luboš Prokopec: „Byl to
velmi těžký zápas, soupeř
proti podzimní části udělal
velký pokrok. Moc nám pomohl gól v 17. minutě, pak
jsme bohužel byli pasivní
a do konce první půle jsme si
nic nevytvořili. Do 2. poločasu jsme šli s tím,
že chceme být aktivnější a dát druhý gól,
což se nám podařilo. I přes komplikaci, kdy
jsme inkasovali, jsme dokázali dát z pokutového kopu na 3:1a zápas zvládli. Jsme
rádi, že jsme získali tři body, ale samozřejmě
se musíme v řadě věcí zlepšit.“
Tomáš Koubek: „Posílený
Třinec hrál kvalitně a jednoduše. Jejich dlouhé centry
na útočníky nám dělaly problémy v 1. poločase. Naštěstí
jim Tomáš Malinský vstřelil
krásný gól. Po změně stran
se nám podařil super vstup a další gól na
2:0. Naše hra ale nebyla moc dobrá a na
tom musíme ještě zapracovat. Pro nás byli
důležité tři body i v těch povětrnostních pod-

mínkách, které na hřišti panovaly. Zápas
jsme zvládli a dotáhli do vítězného konce.“
Tomáš Holeš: „První poločas
jsme odehráli celkem dobře
a dostali jsme se do vedení.
Po změně stran jsme chtěli
přidat a nechtěli soupeře do
ničeho pustit. Vstřelili jsme
rychlý gól, což nám dost pomohlo. Pak jsme trošku přestali hrát a byli pasivní. Soupeř se dostal do šancí a vstřelil
branku. Naštěstí přišla penalta a zápas jsme
dotáhli do vítězného tříbodového konce.“
Tomáš Malinský: „Podařilo
se nám vstřelit rychlý gól a po
změně stran jsme opět skórovali. Pak jsme ale nechali
hosty hrát a jim se podařilo
vstřelit kontaktní branku. Za 6
minut jsme se opět dostali do
dvoubrankového vedení. Třinec vůbec nehrál
špatně a určitě potrápí další týmy v soutěži.
Moje góly? Při prvním jsem si naběhl za obranu a David Vaněček mně míč prostrčil mezi
obránci. Šel jsem sám na branku a vzpomněl si na situaci v zápase s Táborskem, kde
jsem levačkou nastřelil brankáře. Teď jsem si
balón zasekl a vyběhnuvšího gólmana jsem
zkusil pravačkou lobnout a skončilo to
gólem. Při druhém David Vaněček dostal míč
do lajny a já stál na půlce. Naběhl jsem si do
vápna, David se na mě podíval a poslal dlouhý centr. Míč jsem si přebral levou a oklamal
tím brankáře a pravou jsem poslal balón do
prázdné brány. Byla to taková šťastná, hezká
branka a jsem za ni rád.“ Připravil Petr Přibík

19. kolo, 16. března 2014:
FC HK – FK Fotbal Třinec 3:1 (1:0)
Branky: 17. a 46. Malinský, 75. Vaněček
z PK. – 69. Ceplák. Rozhodčí: Marek – Kordula, Plesar. ŽK: 16. Vaněček – 47. Čelůstka,
85. Málek. Počet diváků: 1292.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Križko, Čer-

mák – Malinský (89. Kraják), Hable, Halilovič (69. Zelený) Janoušek – Kulič (81. Dvořák), Vaněček.
FK Fotbal Třinec: Paleček – Lisický, Vomáčka, Čelůstka, Kubáň – Malíř, Wojnar (62.
Dedič), Hupka, Ceplák – Haša (62. Málek),
Gulajev (82. Gavlák).

Východočeši se od začátku do svého
soupeře pustili a jejich snaha byla korunována po čtvrthodině hry vedoucí brankou, kterou vstřelil Malinský. V úvodní
minutě 2. poločasu to byl opět Tomáš Malinský, který přidal další branku. Oba jeho
góly byly skutečnou lahůdkou pro milovníky fotbalu. Hostům se však podařilo
snížit a tak klid přinesl až gól Davida Vaněčka z pokutového kopu.
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

19. kolo: SK Dyn. České Budějovice – FC HK 1:1 (0:1)

Luboš Prokopec: „Byl to
pro nás těžký zápas, ale pro
diváky zajímavý, na obou
stranách bylo spousta šancí.
Zápas se zlomil za stavu 1:0
pro nás, když jsme neproměnili stoprocentní šanci.
Pak jsme bohužel inkasovali po standardní
situaci, které předcházel zbytečný faul z naší
strany. Ale i přesto, že jsme mohli získat tři
body, tak si myslím, že bod je cenný a vzhledem k tomu, že máme lepší vzájemný
zápas, tak jsme vlastně získali dva body.“
Juraj Kriško: „První poločas
jsme zvládli celkem slušně,
ale mrzí mě to, že jsme zápas nedotáhli do vítězného
konce. Budějovice ve druhém
poločase zvýšily agresivitu,
zlepšily pohyb a vytvořily si
nějaké šance, takže si myslím, že remíza je
asi spravedlivá. A můj gól? Den před zápa-

sem jsem říkal trenérovi, že při rozích se
mně dobře nabíhá na přední tyč a trenér
s tím souhlasil. Tak jsme to nacvičovali a při
zápase to vyšlo! Emir to výborně kopl a mně
jen stačilo trefit hlavou míč.“
Jiří Janoušek: „Do prvního
poločasu jsme vstoupili dobře, měli jsme dobré kombinace a měli jsme možná
i o něco víc ze hry. Potom dal
po rohu Juraj Kriško gól a poločas jsme v klidu dohráli. Ve
druhém poločase domácí hráči vyvinuli velký
tlak, ale s tím jsme počítali, že budeme hrát
na brejky. Ty jsme bohužel nevyužili, i když
jsme tři, čtyři dobré protiútoky měli. Tlak domácích sílil a z toho vyplynuly standardní situace. A z jedné se podařilo domácím dát
vyrovnávací branku. Potom se utkání dohrávalo nahoru dolu a gól mohl padnout na
obou stranách. Myslím si, že nerozhodný výsledek je zasloužený na obě strany.
Emir Halilović: „V prvním
poločase jsme hráli výborně,
drželi jsme míč a podařilo se
nám vstřelit vedoucí branku.
Po změně stran jsme měli na
začátku dvě velké šance
naše vedení zvýšit, ale to se
nám nepovedlo. Potom se České Budějovice rozehrály, zatlačily nás a měly několik
nebezpečných standardních situací. A z jedné se jim podařilo vstřelit vyrovnávací gól.
Ale i nerozhodný výsledek je cenný, neboť
stále máme náskok.“
Připravil Petr Přibík

20. kolo, 21. března 2014:
SK Dynamo České Budějovice – FC Hradec Králové 1:1 (0:1)
SK Dynamo České Budějovice: Křížek –
Dvořák Aleš (55. Kalod), Lengyel, Deli,
Hanzlík – Klesa, Herzán, Hála (90. Brunclík),
Benát, Hurka (46. Linhart) – Chmelo

FC Hradec Králové: Koubek – Holeš, Rolko,
Križko, Čermák – Malinský (76. Shejbal), Janoušek (89. Plašil), Halilovič (65. Kulič), Hovorka, Zelený – Vaněček
Branky: 61. Benát – 29. Križko, ŽK: Herzán,
Hurka, Kalod – Halilovič, Rozhodčí: Ardeleánu – Kubr, Kotalík, Počet diváků: 2846

K důležitému utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Českých Budějovic, které se též uchází o postup do
naší nejvyšší soutěže. Začátek zápasu
vyšel lépe hostům, kteří z několika standardních situací jednu využili. Na rohový
kop Emira Haličoviće si naběhl Juraj
Kriško a hlavou otevřel skóre utkání. Po
změně stran měl Hradec několik možností
přidat další branky, ale byli to naopak domácí, kterým se po hodině hry podařilo
vyrovnat. Další góly nepadly a tak si Votroci přivezli z jihu Čech velice cenný bod.
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JAK TO bYLO NApOsLedY

Fotbalová národní liga, sezóna 2013/2014. 6. kolo
Votroci se v minulosti s dnešním soupeřem
střetávali pouze v přípravných duelech. Tým
ze Šluknovského výběžku jim však byl vždy
zdatným soupeřem, a když v letošní sezóně
přišlo na první mistrovské měření sil, svěřenci trenéra Prokopce odjížděli na půdu
soupeře s respektem.
A jak utkání 6. kola FNL v neděli 1. září 2013
probíhalo?
FK Varnsdorf – FC HK 0:3 (0:2)
Branky: Kulič 27., Vaněček 40., Kučera 68.
ŽK: Cana – Šisler ČK: Cana 55. Rozhodčí:
Ardeleánu – Hrabovský, Fišer. Počet diváků:
950.
FK Varnsdorf: Porcal – Tvaroha, Zbrožek,
Filip, Šraga – Ruvdnayskyy (46. Mikinič),
Cana, Kotiš, Končal – Volf (58. Jakubovský),
Schubert
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FC HK: Lindr – Plašil, Šisler, Rolko, Poděbrasdký – Malinský (88. Kraják), Janoušek,
Kučera (88. Sixta), Zelený – Kulič (81.
Schwarz), Vaněček
Začátek utkání byl z obou stran velmi vlažný.
První vážnější situace přišla v 16. minutě
a byla na kopačkách, respektive na hlavičce
domácích fotbalistů. Varnsdorf rozehrával
přímý kop, ten směřoval do chumlu na Rudnytskyyho, který ještě hlavičkou prodlužoval
na úplně volného Schuberta. Míč však konečky prstů vyškrábl Lindr.
Poté již otěže zápasu převzali Votroci. Nádhernou kombinaci s gólovým zakončením
předvedli v 27. minutě, když na půlící čáře
převzal míč Zelený, individuálně prošel přes
dva bránící domácí hráče, narazil si s Vaněčkem, a když se dostal do útočného

vápna, nezištně přihrál na volného Kuliče,
před kterým již zívala prázdná branka, 0:1.
Na další branku se čekalo pouhých deset
minut. Marek Kulič se tentokrát převtělil v nahrávače a od brankové čáry zpětně přihrál
volnému Vaněčkovi. Ten si připsal svoji
pátou branku v sezóně, 0:2. Závěr poločasu
si již Votroci pohlídali.
V druhém poločase chtěli domácí hráči
skóre zkorigovat, ale sami se připravili
o možnost, když v 55. zbytečně fauloval již
„žlutý“ Cana a po druhém napomenutí se
musel poroučet pod sprchy.
Po hodině hry přišla pěkná individuální akce
Poděbradského, ale jeho střela mířila vedle.
Pak se ještě blýskli domácí, když střídající
Mikinič trefil zpoza vápna břevno Lindovy
branky.
Definitivní uklidnění v řadách hostí přišlo
v 68. minutě po rohovém kopu Kuliče a hlavičce Janouška, jehož lehce „líznutý“ míč

doputoval vedle Porcala až ke Kučerovi
a ten potřetí rozvlnil síť domácího týmu, 0:3.
Po gólu byli domácí hodně zaskočení a Votroci si tak mohli vytvořit další tři velmi povedené šance, jenže střely Kučery a dvě
Vaněčka zlikvidoval domácí gólman Porcal.
V závěru utkání Votroci předvedli takticky
zvládnutý a disciplinovaný výkon, a nikdo na
stadiónku ve Varnsdorfu nepochyboval
o zaslouženém exportu všech bodů do východočeské metropole.
Luboš Prokopec, trenér: „Nebyl jsem spokojený s naším úvodem utkání. Prvních patnáct minut jsme nezachytili. Poté jsme již
plnili dané úkoly a po zásluze jsme šli do vedení. Gólová pojistka přišla ve vhodnou
chvíli a zbytek utkání jsme si již pohlídali. Děkuji opět našim fanouškům, kteří za námi do
Varnsdorfu dorazili a vytvořili nám skoro domácí prostředí.“
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JuNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2013/2014

Po zaváhání v úvodním jarním kole (Jablonec 1:4) zatím přemožitele naši junioři nenašli a již
4. kolo gólmani drží čisté konto. V minulých zápasech si svěřenci trenéra Veselého poradili
s týmy z vrchu tabulky Juniorské ligy a v tabulce pravdy se dostali na nulu.
Zítra 31. března 2014 se v rámci 29. kola střetnou v domácím utkání s FC MAS Táborsko.
Zápas začíná v Orlické kotlině v 15.00 hodin a vstup je VOLNý.
FC Hradec Králové jun. – SK Slavia Praha jun. 1:0 (0:0)
Branka: 80. Dvořák Pavel, ŽK: Hovorka, Vobejda – Prošek, Rozhodčí: Ochotnický – Arnošt,
Šob, Počet diváků: 110. FC HK: Lindr – Soukup, Zezula, Krčál, Kratochvíl – Kraják (92.
Hlavsa), Hovorka (60. Kopřiva), Sixta, Vobejda, Zelený (46. Bláha) – Dvořák. SK Slavia Praha:
Řehák – Dostál, Mac, Souček, Čonka – Prošek (82. Vondráček), Prosek, Verner (84. Liška),
Peterka (76. Zámečník) – Červenka, Mensa (70. Frejlach)
Přírodní tráva v Orlické kotlině hostila souboj Votroků s lídrem Juniorské ligy SK Slavií Praha.
V hostujícím týmu se představili hráči, kteří již mají prvoligové zkušenosti (Dostál, Prošek,
Čonka, Frejlach). Domácí tým byl také doplněn hráči A týmu a tak diváci měli možnost vidět
kvalitní souboj.
Utkání začalo ve svižném tempu a brankaři obou celků se nenudili. První velkou šanci měl
již v 8. minutě hradecký Ondřej Kraják, který na hostujícího gólmana postupoval sám, jenže
Řehák v brance Slavie byl pozorný a brejk zlikvidoval. Na druhé straně vychytal Lindr nájezd
Červenky a také prudkou přízemní střelu Proška. Po třiceti minutách hry měl další šanci Kraják, jenže zblízka Řeháka neprostřelil a Sixtovu dorážku zblokovala hostující obrana. Na
druhé straně Lindr dvakrát prokázal své kvality a Mensa, ani Prosek na něj nevyzráli. První
poločas se odehrál bez branek, ale zato ve velkém tempu s množstvím pěkných situací, což
se přítomným divákům líbilo.
V plejádě brankových, ale neproměňovaných šancí se pokračovalo také v druhém poločase. V 55. minutě Hovorka vysunul Dvořáka, jenže ten opět skončil na dobře chytajícím
Řehákovi. Za čtvrt hodiny se hradecký útočník šikovně obtočil okolo hostujícího beka, bohužel se stejným výsledkem.
Také v druhém poločasu se hrál pohledný fotbal. Nový muž na hřišti Frejlach svoji tutovku
neproměnil a obdobně dopadl na druhé straně také hradecký Kopřiva. V 75. minutě vyslal
Bláha Dvořáka na zteč se slávistickým brankářem, ale Pavel svoji další tutovku nedal. Na gól
si musel počkat do 80. minuty. Po pravé straně se prosmýkl Soukup, jeho přetažený centr
vrátil hlavičkou před bránu Kraják, kde byl připravený Pavel Dvořák. Ten se tentokrát již prosadil a Votroky poslal do vedení, 1:0. Domácí si nejtěsnější vedení pohlídali a také potřetí
v řadě si připsali plný počet bodů.
1.FK Příbram – FC Hradec Králové 0:2 (0:1)
Branky: 24. Zorvan, 51. Kopřiva, Rozhodčí: Zadinová – Vaňkát, Vnuk. 1.FK Příbram: Krček
– Barák, Krameš, Divíšek, Kraut, Mareš, Kvída, Kdolský, Stratil, Řezáč, Šípek, náhradníci:
Kočí – Macháček, Šindelář, Hlinka, Bolina. FC HKé: Jehlička – Kratochvíl, Zezula, Ptáček
(46. Vágner), Kopřiva (90. Drozd D.), Vobejda, Krčál, Zorvan (80. Jukl), Kraják, Týfa (70. Hrabar), Bláha (85. Heger). Náhradní brankář: Ordelt .
-8-

Adam Kopřiva a Dominik Kraut.
U Litavky se v pondělí po poledni hrál bojovný a zajímavý fotbal. Na jedné straně domácí
chtěli potvrdit bodový zisk na Slovácku, na druhé straně „Votroci“ dobrou formu z utkání se
Slávií a vymazat v tabulce pravdy poslední tři minusové body.
V úvodní části hry byli domácí aktivní a chtěli rozhodnout utkání nakopávanými míči do pokutového území. Zůstávalo však jen u snahy, neboť pozorně hrající obrana hradeckých
a Jehlička v brance si dokázali ve většině momentů poradit. A když ne, tak v cestě stála
branková konstrukce, jako v případě volného kopu, který Kvída poslal přes zeď do břevna.
Hradečtí však využívali každé příležitosti k založení rychlého protiútoku. S gólovým zakon-

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po 27. kole
1. FC Zbrojovka Brno
2. FK Mladá Boleslav
3. SK Slavia Praha
4. FC Slovan Liberec
5. 1.FK Příbram
6. AC Sparta Praha
7. FK Baumit Jablonec
8. SK Sigma Olomouc
9. FC Baník Ostrava
10. FC Viktoria Plzeň
11. FC Vysočina Jihlava
12. FC Hradec Králové
13. 1.FC Slovácko
14. FK Dukla Praha
15. 1.SC Znojmo FK
16. Bohemians 1905
17. FK Teplice
18. FK Fotbal Třinec
19. FC MAS Táborsko
20. FK Varnsdorf
21. FK Pardubice

27
27
26
26
27
27
26
27
27
26
27
27
27
26
27
27
25
27
26
27
26

17
17
17
15
14
13
14
12
13
12
12
11
12
11
9
8
7
6
6
5
2

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

5
6
6
9
9
9
10
8
10
9
11
10
12
13
13
13
14
15
14
16
21

55:28
64:28
67:29
35:32
62:42
51:36
44:44
46:33
51:39
47:38
51:53
47:40
33:40
50:62
46:59
40:50
28:45
30:51
34:61
31:70
24:56

56
55
54
47
46
44
44
43
43
41
40
39
39
35
32
30
25
24
24
21
9

17
16
15
8
7
2
5
4
1
-1
1
-3
-3
-4
-10
-9
-11
-18
-15
-18
-30
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Erik Týfa.
čením se to povedlo ve 25. minutě, když Kopřiva poslal na zteč Bláhu, který uvolnil Zorvana.
Posledně jmenovaný se neukvapil, míč si potáhl, následně s ním obešel obranu i brankáře
domácích a poslal Hradec Králové do vedení, 0:1. Kontr měl na své kopačce domácí Stratil, ale se střelou doprostřed branky neměl Jehlička problém.
Druhá část hry byla zpočátku v režii hráčů v bílém, tedy hradeckých, kterým se podařilo
skóre vylepšit brankou Kopřivy, jemuž nabil krásným centrem agilní Bláha, 0:2. A přišly další
možnosti na obou stranách, ale proti Stratilovi a následně i hradeckému Vágnerovi stály
v cestě míče dobře postavené brankové tyče. A když na straně domácích přibývaly jen rohové kopy, hlavičky či střely končily v rukavicích Jehličky nebo mimo. Brankovou konstrukci
rozezněl v samém závěru ještě i Šípek a míč ve vápně několikrát nebezpečně poskakoval,
vždy se našel někdo z hráčů v bílém, kdo jej uklidil do bezpečné vzdálenosti. Výsledek i v nastaveném čase byl stále stejný jako v 51. minutě. A je třeba říci, že z pohledu hradeckých,
zaslouženě.
Jaroslav Veselý, trenér: „Sehráli jsme velmi těžké utkání, které se oboustranně svým nasazením a důrazem plně vyrovnalo dospělému fotbalu. Díky menším rozměrům, hřiště, výškové i silové převaze soupeře, nás domácí ohrožovali z velkého počtu standardních situací.
My jsme byli úspěšnější v kombinační hře a rychlém přechodu do útočné fáze. Faktem je,
že jsme v několika momentech měli patřičné štěstí. Díky obětavosti jsme cenné vítězství
uhájili. Pochvalu opět zaslouží všichni aktéři utkání. A za čisté konto jsme opravdu rád.“
-10-
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Chceš hrát za n
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Chceš se zlepš
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a
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s!

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

rOZHOVOr

S Tomášem Malinským, záložníkem FC HK
Určitě nejvýraznější osobností jarních odvet je Tomáš MaLiNSKý, rychlonohý štírek, který
v úvodních utkáních jara motal hlavy hlavně zadákům Třince a Českých Budějovic. V minulém domácím zápase dokonce dvakrát rozvlnil třineckou síť. Dnes se o to samé bude pokoušet proti Varnsdorfu.
„Na začátek jara máme těžší soupeře jako
například Táborsko, České Budějovice
a dnes nás také čeká Varnsdorf. Těžké
utkání, strašně těžký soupeř. Do zápasu
jdeme s cílem vyhrát a určitě se o to porveme. Když utkání zvládneme, strašně moc
si pomůžeme a navýšíme bodový rozdíl na
soupeře. Další konkurenti na postup hrají
mezi sebou a určitě někdo z nich ztratí.“
V posledních dvou kolech jsi byl výraznou
osobností týmu a bylo tě vždy plné hřiště.
Schoval sis také něco na dnešek?
Jsem rád, že se mi nyní dařilo. Přípravu jsem
odmakal, po trénincích jsem si přidával
a hlavní věc je, že jsem nechyběl. Je pravda,
že se mi daří a tím si také více věřím. Určitě
jsem si na dnešek něco nechal a doufám,
že obráncům soupeře trochu zatopím. Stačilo by, třeba na gól přihrát, ale lepší by bylo
nějaký vstřelit.
V utkání proti Třinci ses trefil hned dvakrát. Podařilo se ti to v mistráku již někdy?
Ani nevím, kdy jsem takhle dal dva góly.
Možná v chlapech v chrudimském béčku,
kde jsem hrál B třídu. Opravdu mě nenapadá zápas, kde bych dva góly dal. Za tyhle
góly jsem strašně rád a navíc byly i pěkný.
Určitě ti přidaly na sebevědomí, protože
v posledním kole v Budějovicích jsi nad
ostatními vynikal, a to hlavně v rychlosti
a v průnicích přes soupeřovu obranu …
Rychlost je moje přednost. Vlastně na začátku utkání jsem se ani moc do hry nedostal, protože to bylo spíše z obou stran
otrkávání. Na konci poločasu jsem ale od
kluků dostal dopředu pěkné balóny. Měl jsem
náladu, že se mi opravdu chtělo běhat, tak
jsem toho využil a obránci mě moc nestíhali.
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Pět minut po přestávce ses také rozeběhl,
Lengyela jsi „posadil“ na zem, brankáře
jsi „poslal“ na druhou stranu, ale balón do
sítě nesměroval …
Je to bohužel tak. Dostal jsem výborný
balón, postupoval jsem na Lengyela, kterému jsem míč prostrčil mezi nohy a šel
jsem sám na brankáře. Jemu jsem naznačil
kličku, on spadl na druhou stranu a již jsem
viděl prázdnou branku. Tak jsem chtěl reflexivně zakončit, ale bohužel mi balón odskočil a šel tam, kam šel. Možná, kdybych to dal
doleva Emirovi (Halilovič), tak on by to „uklidil“ do prázdné branky. Strašně mě ta situace mrzí, protože kdybychom vedli 2:0,
tak bychom zápas dovedli do vítězného
konce. Mrzí mě to hlavně kvůli klukům, protože utkání jsme měli vyhrát a díky mé
chybě, nerovnému terénu a shodou náhod
zápas skončil 1:1. Je to škoda, protože jsme
si mohli odvézt tři body.
Na jaře se ti daří. Jak to vnímá tvoje nejbližší okolí?
Rodina a kamarádi mě podporují. Po zápase jsou vždy nějaké sms zprávy, telefony.
Kluci občas dorazí do Hradce na zápas, aby
fandili. Když je den volna, tak já naopak rád
jezdím domů, kde se s kamarády scházím.
Před týdnem jsem se byl také podívat na
svůj bývalý tým Chrudimi, kde nyní za áčko
nastupuje můj brácha. Podporujeme se navzájem.
Zakořenil jsi natrvalo v Hradci? Je z tebe
„Hradečák“?
I oficiálně je ze mě „Hradečák“. Kvůli parkovací kartě jsem si musel zařídit trvalé bydliště v Hradci Králové (směje se). Jsem tady
rád. Hradec Králové je pěkné město a domů

to také nemám daleko, takže občas pendluji na trase Hradec – Skutěč.
Nedávno jsi prozradil, že bydlíte společně
s partnerkou, takže: Kdy bude svatba?
Tak tu ještě neplánujeme, i když starší kamarádi z okolí již svoji veselku ano. Zatím nespěcháme. Jsme spolu pět let a až to přijde,
tak to přijde. V plánu prozatím svatba není.
Jaká je tvoje přítelkyně fanynka?
Ze začátku si cestu na stadion trošku hledala
a fotbalu moc nerozuměla. Nyní ovšem nechybí na žádném domácím zápase a moc mě
podporuje. Když se mi povede nějaká akce
nebo vstřelím gól, prožívá to docela hodně.
A když se něco nepovede, jako ta příležitost v Budějovicích?

Byl jsem hodně naštvaný a psal jsem na
sebe i sprosté sms zprávy. Přítelkyně mě naopak povzbuzovala a ujišťovala, že to třeba
dopadne proti Varnsdorfu (směje se). Také
mně psala, že takový je sport, jednou to dopadne, podruhé ne, jednou jsi nahoře a podruhé dole…
Zmínil jsi „proroctví“ tvé partnerky, že
to proti Varnsdorfu vyjde. Jak utkání vidíš?
Bude to těžké utkání, ale doma se porveme
o tři body. Věřím, že zvítězíme a hlavně že
bude příjemné počasí, ne jako proti Třinci.
Jsem přesvědčený, že si naši fanoušci najdou na stadion cestu a budou nás podporovat.

-
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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, Ph.D., PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. – členové.
Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Nader Safari – členové.
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hráč č. 6 - záložník FC Hradec Králové
Tomáš Malinský

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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VZpOmíNKA

na dlouholetého kronikáře klubu FC HK Jiřího Kamprle
Symbolickou minutou ticha uctili diváci
dne 16. března 2014 před zápasem 18.
kola FNL FC Hradec Králové – FK Fotbal
Třinec památku zasloužilého kronikáře
klubu a publicisty JIříHo KAmPRLE, který
zemřel po krátké nemoci 5. března 2014
ve věku nedožitých 93 let.
V rukopise Vznik kronikářské práce a podmínky kronikářů Spartaku, SK a FC Hradec
Králové sám uvádí, že se ujal kronikářské
funkce na základě rozhovoru s tehdejším
předsedou oddílu JUDr. Svěceným a panem
Janem Skaličkou st. v roce 1982 po panu
Josefu Kšírovi, který začal kroniku psát
v roce 1976 zpětně do roku 1966. Nebylo
tak zpracováno období 1905 – 1965. Díky
fotbalovému nadšenci panu Oldřichu Balcarovi se zpětně podařilo zaplnit i toto období.
Jiří Kamprle tak v roce 1982 navázal na jejich práci a kroniku klubu pak vedl až do léta
2008, tedy více než pětadvacet let. Pro zdravotní potíže se zrakem a v důsledku svého

věku pak vedení kroniky předal tělovýchovnému historikovi a profesorovi dějepisu a tělesné výchovy na královéhradecké Střední
a Vyšší zdravotnické škole Paed.Dr. Josefu
Ptáčkovi.
Kdo byl Jiří Kamplrle? Narodil se 24. dubna
1921 v Možděnicích (okr. Chrudim) a po vystudování učitelského ústavu pak až do odchodu do důchodu byl učitelem –
pedagogem. Po krátkém působení na národních (základních) školách v okrese Jablonec nad Nisou přišel v roce 1950 do
okresu Hradec Králové, kde pak učil po celý
svůj profesní život na školách v Nedělišti,
v Probluzi a na královéhradeckých ZŠ Zálabí
(1950–1970) a ZŠ Jih (1970–1981). Jako výtečný metodik výuky také působil jako vedoucí Okresního pedagogického střediska
a již v důchodu na Krajském pedagogickém
ústavu. V tomto období zpracoval brožuru
Stručná historie základního školství okresu
Hradec Králové (1992).

Zástupci klubu Ing Richard Jukl a Ladislav Škorpil
navštívili pana Kamprle u příležitosti jeho 92. narozenin
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Jiří Kamprle se současným kronikářem Josefem Ptáčkem
při příležitosti zápasu Votroků
Kamprleho kronikářská poctivost vedla
i k tomu, že si funkcionáři oddílu začali uvědomovat důležitost kronikářské práce a postupně vytvořili podmínky k jejímu
naplňování. Výsledkem byla nejen pečlivě
vedená kronika, ale i novinové články, různé
brožury a publikace propagující fotbal a náš
klub v široké veřejnosti. Stěžejními výstupy
jeho historického bádání byly publikace Fotbal pod lízátky (1999) a 100 let fotbalu pod
Bílou věží 1905–2005.

„S Jiřím Kamprle jsem se seznámil v době,
kdy začal připravovat „Fotbal pod lízátky“.
Pomáhal jsem mu upřesňovat některé otázky, týkající se organizační struktury soutěží
ve východočeském regionu, počátků našeho klubu a vzniku Severovýchodočeské
župy fotbalové. V roce 2008 jsem pak po
něm převzal vedení kroniky, která vždy ve
dvou svazcích zachycuje současné dění
v klubu v příslušné fotbalové sezóně,“ říká
současný kronikář dr. Josef Ptáček.
- 1 7-
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s Milanem Frimmelem, trenérem dorostu U-19 FC HK
Nejstarší dorost FC HK U-19 odstartoval
svoji jarní pouť již na konci února. V současné době mají za sebou pět utkání (bráno
po minulém víkendu), ve kterých byli 2x úspěšní naplno
(výhry ve Frýdku Místku
a v Mostě) a 3x si připsali bod
za remízu (Pardubice, Zlín,
Olomouc). Jak je s úvodem
jarních odvet spokojen trenér
Milan FRiMMEL?
V utkáních v Pardubicích,
doma se Zlínem a olomoucí jste brali bod za remízy. Ten jste získali nebo
spíše dva body ztratili?
Remízy v Pardubicích a se Zlínem beru jednoznačně jako
ztracené body. I když jsme si v Pardubicích
nevytvořili dost šancí, tak dvě vyložené jsme
měli, bohužel bez vstřeleného gólu. Utkání
se Zlínem bylo o druhé brance. Tři tyčky
a tolik šancí v jednom zápase si vážně
dlouho nepamatuji. Nakonec nás soupeř potrestal v poslední minutě z penalty. Naopak
v domácím utkání s Olomoucí bod beru, jako
dobrý. Olomouc má výborné mužstvo.
Co Vás nejvíce v zápasech potěšilo?
Těší mě fakt, že jsme v jarní části sezóny neprohráli. Tamže další výrazný posun vidím
v obranné fázi.
V zimní přestávce tým opustil Filip Zorvan,
který je v širším kádru „áčka“. Sledujete
ho i nadále?
S Filipem jsem stále v kontaktu a moc mu
přeji, aby se v kádru „A“ mužstva usadil natrvalo.
Jak dál se v zimní přestávce obměnil kádr?

V zimní přestávce z rodinných důvodů skončil Josef Mačí a Filip Šnejdr dal přednost atletice. Z mladšího dorostu se k nám posunul
Vojta Habrman. To je vše, co
se týká změn v kádru.
V kádru máte reprezentanta
Daniela Trubače. Jaký on
má přínos pro tým?
Dan s námi už odehrál poslední tři kola podzimní části.
Okamžitě zapadl do mužstva
a vzal na sebe roli lídra týmu.
Dan je velmi nadaný hráč
a věřím, že to může daleko
dotáhnout.
V současné době jste na 10.
místě tabulky. Umístění je
podle vašich představ nebo
jste mysleli výše?
S 10. místem rozhodně spokojeni nejsme.
Tabulka je hodně vyrovnaná a já věřím, že
i v tomto směru se zlepšíme.
V zimní pauze jste absolvovali týdenní tréninkový kemp v bavorském týmu 1. FC
Norinberk. Rýsuje se v nejbližší době
něco podobného?
S tímto modelem přípravy jsem byl velmi
spokojený, ale v letním přípravném období
nebude tolik času. Pokud vše vyjde, tak se
v zimním přípravném období pokusíme
tento kemp zopakovat. Nový projekt naší
akademie byl jednoznačným přínosem pro
tým.
Jaké máte pro jarní část soutěže cíle?
Hlavní cíl je připravit hráče dorazového ročníku na přechod do juniorského týmu. Co se
týče mužstva, tak chceme předvádět kombinační útočnou hru a bavit diváky na naší
Bavlně.

NAVŠTIVTE WEBOVé STRÁNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVé

www.fchk.cz
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ŽeNsKÝ FOTbAL
1. liga žen

FC HK – aC Sparta Praha 0:4 (0:3)
Branky: Hloupá, Kubešová, Pivoňková, Blažková. FC HK: Poláková – Hýlová, Vlasatíková, Midlochová, Svobodová (67. Chocholoušová), Vacková (65. Šmídová), Benešová, Novotná,
Boráková, Lacinová, Krejcarová (61. Ninczová). Sparta Praha: Vršatová – Vyštejnová, Blažková, Bertholdová, Kubešová (56. Dlasková) – Tauberová (56. Nováková), Pivoňková, Krejčiříková (56. Fojtíková) – Bartoňová, Mocová (62. Šturmová E.), Hloupá (46. Danihelková).
Soupeř v prvním jarním mistrovském utkání byl jasným favoritem. To dokazoval již od prvních minut. Hosté nás přitlačili na naši polovinu a snažili se dobýt hradeckou svatyni. My
jsme se snažili pozorně bránit. Naše defenzíva zaskřípala v 11. minutě. Nedokázali jsme zabránit přihrávce za obranu na Lucii Hloupou. Ta obešla naší brankářku a do prázdné branky
otevřela skóre zápasu. Ve 30. minutě soupeř nastřelil břevno. O pár sekund později jsme už
takové štěstí neměli. Střelu Evy Kubešové dokázala Dita Polákové pouze vyrazit nad sebe
a míč zapadl do naší sítě. V 35. minutě se měnilo opět skóre. Náskok Sparty navýšila ze
standardní situace Adéla Pivoňková. Za stavu 0:3 se šlo do kabin. Po změně stran jsme inkasovali ještě jednou. Střelu ze střední vzdálenosti naše brankářka nedokázala zneškodnit.
Ke konci zápasu jsme mohli zkorigovat konečné skóre z kopaček Anety Borákové a o chvíli
později také po střele Bibiany Ninczové. Poslední vyloženou šanci utkání měla Aneta Fojtíková, která rozezvonila obě tyče.
Trenéři FC HK Kincl Petr, Musil Radek: „Dnes jsme nastoupili poprvé v mistrovské soutěži
v novém areálu na Slavii. Za nevlídného počasí jsme neodehráli s favoritem špatnou partii.
Soupeř si moc vyložených příležitostí nevytvořil. Křest ohněm si odbyla brankářka juniorského týmu Dita Poláková, která v minulé sezóně ještě chytala za žákyně.
Příští týden náš čeká klíčové utkání
v boji o finálovou čtyřku. Pokud chceme pomýšlet na finálovou skupinu, tak
nesmíme ve Vítkovicích proti Baníku
Ostrava ztratit ani bod.“
FC Baník Ostrava – FC HK 1:2 (0:1)
Branky: 54. Hlavenková Lucie – 4. Vacková Tereza, 65. Novotná Pavla z penalty. FC HK: Poláková – Hýlová,
Vlasatíková, Midlochová, Svobodová –
Vacková, Benešová, Novotná, Boráková (72. Šmídová) – Lacinová, Krejcarová (66. Ninczová). Baník: Pospíšilová
– Pálová, Strnadelová, Krzikalová, Káňová – Sedlačíková, Hlavenková, Waszutová, Šimová (37. Hubáčková) –
Marková (57. Břenková), Postředníková
(79. Denková).
- 19-

Důležité utkání v Ostravě se vyvíjelo podle
našich představ. Od prvních minut jsme měli
hru pod kontrolou a Baník jsme nepouštěli
do žádných šancí. Hned v úvodu 1. poločasu jsme vstřelili první branku. Po krásné
nahrávce Pavly Novotné skórovala Tereza
Vacková 0:1, a i nadále jsme pokračovali
v dobývání ostravské branky. Z naší aktivity
jsme vytěžili za první poločas 11 rohů. Bohužel jsme z těchto standardních situací nedokázali vytvořit vyloženou šanci. Baník
hrozil jen z rychlých brejků, které naše obrana zlikvidovala. Ke konci první půle měla
nejvíc práce brankářka Dita Poláková. Vyrazila přímý kop Lucie Hlavenkové a také si
poradila s nebezpečným rohovým kopem.
Do kabin jsme tak odcházeli s jednobrankovým náskokem.
Do 2. poločasu jsme nastupovali s cílem navýšit skóre. Bohužel ale zůstalo jen u slov.
Postupem času jsme ztráceli půdu pod nohama a tvořili jsme mnoho chyb. Baník toho
využil a převzal kontrolu nad zápasem. Jejich aktivita přinesla ovoce v podobě vyrovnání v 54. minutě na 1:1. Baníku narostla

křídla a přitlačil nás k naší „šestnátce“. My
jsme se dostávali k brance Baníku sporadicky. Přesto z ojedinělého útoku se nám podařilo si vzít vedení zpět. V 65. minutě byla
Jana Lacinová faulovaná Lucií Hlavenkovou
v pokutovém území. Nařízenou penaltu
s přehledem proměnila Pavla Novotná. V 70
minutě jsme přežili kritický okamžik. Domácí
útočnice udělala kličku Ditě Polákové a netrefila odkrytou branku. Naštěstí se naše hra
postupem času začala zlepšovat a dařilo se
nám více dostávat do šancí. Po průniku Jany
Lacinové přestřelila Veronika Benešová
z malého vápna. Následně jsme měli tři tutové šance, které neproměnily Jana Lacinová, Bibiana Ninczová a Lenka Šmídová.
Trenéři FC HK Kincl Petr, Musil Radek:
„Tento zápas se nám moc nepovedl. Nejsme spokojeni s předvedenou hrou našeho
týmu. Větší měřítko snesou Jana Lacinová,
Veronika Vlasatíková a Jana Midlochová. Na
tento zápas musíme brzo zapomenout a připravit se na utkání se Slováckem. Jediné co
nás dnes těší je výsledek.“

pArTNer uTKÁNí
ExcelFOTO

Firma ExcelFOTO působí na českém trhu již od
roku 1992 a jako největší odborná prodejna
foto/video techniky ve Východních Čechách je
připravena uspokojit veškeré potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků.
Zatímco v počátcích se profilovala jako největší
maloobchodní prodejna fotografické techniky
s fotoslužbami v Hradci Králové, od roku 2000
své aktivity rozšířila také o velkoobchodní činnost a postupně se stala výhradním zástupcem
řady významných firem pro Českou republiku.
V oblasti příslušenství pro foto/video, prezentace a dalekohledů zastupuje německé firmy
BRAUN, DOERR, HiTi, REFLECTA, SOLIGOR
a WALTHER. Sortiment těchto značek zahrnuje
širokou nabídku akumulátorů, nabíječek, filtrů,
optického příslušenství, blesků, videosvětel, studiového vybavení, stativů, tašek, digitálních rámečků, fototiskáren, filmových skenerů, fotoalb,
archivace, projektorů, promítacích pláten, prezentační techniky, dalekohledů a dalšího sortmentu pro hobby i profesionální fotografy.
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V profesionální oblasti zastupuje ExcelFOTO
s.r.o. výrobce středoformátových digitálních systémů MamiyaLeaf a studiové techniky HENSEL.
Velmi dobrou pověst si mezi profesionálními fotografy v minulosti získal ExcelMINILAB, který
disponoval špičkovou technologií digitálního
(GPE King) i analogového (svitek/kinofilm)
zpracování fotografií do formátu 30 x 45 cm.
Tento v současné době nahrazují plně digitální
ExcelKIOSKY pro samoobslužný tisk digitálních fotografií v nejžádanějším formátu 10 x
15 cm (na počkání) a velkoplošný ExcelFOTOTISK včetně laminace do šíře 60 cm se špičkovou kvalitou a světlostálostí, kterou zajišťuje
nejmodernější technologie Canon ImagePROGRAF (od 1/2014).
V případě potřeby tiskneme a laminujeme starší
technologií do šíře až 150 cm.
Dále nabízíme vlastní výrobu dárkových předmětů ExcelPOTISK – trika, hrnky, čepice., rámování a další služby spojené s digitální

úpravou obrazu. Široká nabídka služeb je doplněna o pasový i technicko/kreativní ExcelATELIER.
Po dohodě zajistíme také precizní reprodukční
fotografii se středoformátovou technikou Mamiya 645DF+ a digitální stěnou Leaf Credo
v hodnotě cca 480.000,-Kč (věrná reprodukce
dokumentů, dokumentace staveb, historických
předmětů, apod. … vše v nejvyšší kvalitě, detailech a rozlišení 40 megapixelů).
PROČ NaKuPOVaT u NáS?
14denní záruka vrácení peněz
Objednali jste u nás zboží, u kterého jste až po
doručení zjistili, že Vám nevyhovuje? Jsme si
vědomi toho, že i přes naší veškerou snahu
o zveřejnění maximálního množství informací
a vizuálních materiálů nemůže internetový obchod zastoupit fyzický kontakt s produktem.
Pokud z nějakého důvodu nejste s doručeným
zbožím spokojeni, využijte svého práva na
14denní lhůtu na vrácení zboží dle Obč. zákoníku č. 40/1964 Sb.
Více než 18let zkušeností v oboru
Potřebujete poradit s výběrem vhodného výrobku? Neváhejte a kontaktujte nás! Naši profesionálové vám rádi pomohou s výběrem
produktu přesně na míru. Firma ExcelFOTO
s.r.o je tu pro vás již od roku 1991.
Kamenná prodejna v Hradci Králové
Vaše jistota při nákupu… Přestože pevně věříme v kvalitu námi dodávaných výrobků, při případné reklamaci máte na výběr ze dvou
možností: zaslání zboží nebo osobní návštěvu
našeho kamenného obchodu – je jen na Vás,

který způsob kontaktu preferujete. Využijte
kombinace výhod internetového nakupování
a kamenné prodejny!
Vlastní servisní zázemí
Vaše zařízení jistě ocení nejen záruční, ale také
kvalitní pozáruční servis, který Vám můžeme
nabídnout.
Výhradní distributor nabízeného foto příslušenství, Vaše záruka kvalitního zboží za
skvělé ceny.
V současné době jsme nejen maloobchodním
prodejcem, ale také distributorem fotografického příslušenství světových značek Braun,
Doerr, HiTi, Reflecta, Soligor, Unomat, Walther… Díky tomu pro Vás máme širokou nabídku kvalitního příslušenství skladem a za
skvělé ceny!
ExcelSLUŽBY
Tímto však naše nabídka nekončí… Pokud jste
zakoupili fotografické a optické příslušenství
z naší prodejny, jistě jste s nimi pořídili mnoho
povedených záběrů, a proto nepohrdnete ani
našimi excelentními fotoslužbami – partnerská
prodejna JoWin s.r.o nabízí špičkový digitální
i analogový minilab, velkoplošný tisk a zakázkovou výrobu reklamních a dárkových předmětů. Využijte našich komplexních služeb
v oblasti foto/reklama/tisk – www.jowin.cz
... Naším cílem je Vaše spokojenost ...
Kontakt:
ExcelFOTO s.r.o.
Gočárova 1260/61, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 533 676, fax: 495 533 650
e-mail: info@excelfoto.cz, www.excelfoto.cz

FANOušKOVsKÁ sTrÁNKA

Tisíce jarních kilometrů fanouška Votroků
Když Votroci nastoupí ke svému soutěžnímu
utkání v rámci Národní fotbalové ligy na
hřišti svého soupeře, nejsou na cizím území
nikdy sami. Po celé republice cestují se
svým týmem věrní fanoušci černobílých hradeckých barev, kteří zůstali se svým týmem
i po sestupu z první ligy. Jezdí podporovat
hráče s pevnou vírou, že jejich hlasivky klukům na hřišti pomohou v cestě zpět do nejvyšší fotbalové soutěže.
Hradečtí „výjezdníci“ – to je stabilní skupina
asi 30 lidí, kteří svůj volný čas ve velké míře
plánují podle zápasů Votroků. K nim se dle
možností časových, ekonomických, pracovních či studijních přidává dalších 100–150
lidí. To dělá z Hradce Králové jednoznačně
nejsilnější fanouškovský tým ve druhé lize,
v podobném počtu nevyjíždí prakticky nikdy
a závistivě po počtu našich fanoušků na
venkovních utkáních pokukuje i dobrá polo-

vina týmů z první ligy. Výjezd sám samozřejmě není jedinou aktivitou, spojenou u fanoušků se zápasem. Ve všedních dnech
před zápasem se schází na ochozech našeho „Malšáku“ skupina choreomanů, která
připravuje plachty s obrázky, vzkazy či hesly.
Choreo produkci mají naši fanoušci vždy připravenu novou, na každý ze 30 soutěžních
zápasů! Jsou to stovky hodin práce, kterou
může podpořit každý návštěvník zápasů Votroků alespoň malým příspěvkem do kasičky, která obíhá tribuny. Je škoda, že starý
stadion v Hradci Králové neumožňuje, aby
byl kotel domácích fanoušků za brankou na
své tribuně, tak jak je to jinde obvyklé. Díky
tomu, že je u nás vedle hlavní tribuny, nemají diváci z ní výhled na často povedená
chorea hradeckých fans.
Jarní část Fotbalové národní ligy je pro výjezdy fanoušků Votroků časově i finančně

Fanouškovský kotel při podzimním duelu ve Varnsdorfu.

-22-

Fanoušci na posledním výjezdu do Českých Budějovic.

opravdu hodně náročná. Máme za sebou
utkání s Táborskem v Sezimově Ústí, což
znamenalo tam a zpět z Hradce 420 kilometrů, ale protože máme výjezdníky, kteří již
do Hradce cestují z Jičína, Jaroměře, Dvora
Králové, Hořic, Týniště ale i Olomouce!,
musí si mnozí fanoušci ještě pěkných pár kilometrů „přidat”. Přesto na Táborsko vyjely
z Hradce dva autobusy s fanoušky plus několik aut. Druhý venkovní mač sehráli Votroci na jihu Čech, v Budějovicích – to je je
dokonce 520 kilometrů, opět se cestovalo
autobusem a auty, protože páteční termín
znamenal velkou komplikaci s volným
časem, braly se dovolené, nadělávalo se,
a cca 50 věrných fanoušků bylo Votroky odměněno důležitým bodem a navíc i drobným dárkem od hráčů.
Dnes hrajeme s Vansdorfem, kam jsme si
výjezd odbyli již na podzim a byl mimořádně
vydařený. Ovšem za týden v sobotu nás
čeká výjezd nejdelší, do Sokolova. Sobotní
dopoledne také není ideální čas pro takto
dlouhý zájezd, přesto se již formují fanoušci
pro vlakový výjezd. A to znamená, že aby
mohli naše hráče podpořit, vyrazí ještě

v pátek v noci do Pardubic, odtud pak vlakem přes Prahu a Děčín do Sokolova. To je
431 km a podobné je to s cestou zpět! Pro
autoposádky je to příznivější, zpáteční cesta
obnáší „jen“ 550 kilometrů. Snad se hráči za
takovou dálku odmění svým věrným příznivcům dobrou hrou a třemi body...
Ale ani další zápasy nejsou blízko Hradce,
vždyť Most znamená ujet min. 400 km, pak
nás čeká Frýdek-Místek a tedy dobrých 500
km, a konečně Zlín a cestování přibližně 420
kilometrů. Až budete číst o výsledcích Votroků v těchto zápasech, vzpomenete si
možná i na tyto řádky. K úspěchu našich
barev totiž bezesporu přispívá i nezměrné
nadšení a obětavost fanoušků – výjezdníků.
Všichni si přejeme postup do první ligy.
A tato skupina fanoušků se k němu snaží
svým dílkem přispět. Přejme jim tedy, aby
ten poslední letošní výjezd, do Pardubic, byl
pro ně odměnou za cca 3000 kilometrů,
které za svými hráči na jaře nacestují! Aby
v Pardubicích bez nervů slavili postup. Těch
20 kilometrů je pro ně pouhou kapičkou
v moři.
Gunny

NAVŠTIVTE WEBOVé STRÁNKY FANKLUBU FC HRADEC KRÁLOVé

www.votroci.cz
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Na společné cestě
Skupina EUROVIA CS již podruhé získala ocenění
Stavební firma roku. To potvrzuje úspěšnost
na stavebním trhu, které společnost dosahuje díky
své regionální působnosti. Znalost místního prostředí
a schopnost flexibilně reagovat na specifické místní
požadavky klientů z ní činí významného dodavatele
ve všech krajích České i Slovenské republiky.
V loňském roce EUROVIA CS dokončila v jednotlivých
regionech řadu zajímavých projektů. EUROVIA CS
vybudovala mimo jiné novou tramvajovou zastávku
Karolina v Ostravě, v Třebíči postavila protipovodňové
zábrany. Regenerací prošlo náměstí ve slovenském
Humenném, Nitra má nové dopravní hřiště pro děti.
Druhé místo v soutěži Stavba roku Libereckého
kraje získala regenerace náměstí T. G. Masaryka
ve Frýdlantu.

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

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

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 Bud. – Hradec Kr.
Žižkov – Ústí n./L.
Táborsko – Frýdek-Místek
Pardubice – Most
Karviná – Vlašim
Třinec – Bohemians
Zlín – Vltavín

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

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

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

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
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