všesportovní stadion hradec králové

Neděle 13. dubna 2014 v 17.00 hod.

Zápas 22. kola

FC Hradec Králové – FK Viktoria Žižkov

Program 22. kola (12. 4. 2014)

Program 23. kola (19. 4. 2014)

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

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

partner
utkání:

O dNešNím sOupeŘi
FK Viktoria Žižkov, a.s.

FK Viktoria Žižkov patří mezi nejstarší a nejúspěšnější kluby v České republice. Klub
založili studenti z Reálného gymnázia na
Žižkově již v roce 1903 v tradiční staropražské čtvrti.
Zakladatelé klubu zvolili název VIKTORIA,
který odrážel touhu po velkých vítězstvích.
Při volbě dresů se staly základem národní
barvy červená a bílá, které v nezměněné podobě zůstávají až do dnešních dnů.
Brzy po založení klubu patřila Viktoria Žižkov mezi nejsilnější v Praze a do čela českého fotbalu se dostala již v roce 1913, když
zvítězila ve finále nejvýznamnější soutěže té
doby CHARITY CUPU nad SK Slávií Praha
v poměru 2:0. Další primát v této soutěži patřil Viktorii Žižkov i v roce 1914 (finále s SK
Slavia Praha 1:0) a v roce 1916 (finále s AC
Sparta Praha 3:0).
Po 1. světové válce se klub usadil pevně
v elitním trojlístku s AC Sparta Praha a SK
Slavia Praha a až do roku 1948 byl historicky naším třetím nejúspěšnějším klubem.
Kromě pohárových vítězství v Ietech 1921
(Sparta 3:0), 1929 (Libeň 3:1), 1933 (Sparta
2:1), 1940 (Sparta 5:3) přišel největší
úspěch v roce 1928, kdy Viktoria Žižkov získala svůj první a do dnešní doby i jediný
mistrovský titul. Toto období přinášelo samé
úspěchy a za klub nastupovala celá řada reprezentantů Československé republiky.
Legendární postavy našeho fotbalu (Ženíšek, Klapka, Steiner, Hojer, Puč, Bradáčové
a další) šířili slávu žižkovského fotbalu po
celém kontinentu a podíleli se i na zisku
stříbrné medaile na Mistrovství světa v roce
1934 v Římě.
Změna společenských poměrů po roce
1948 přinesla hlubokou stagnaci, která znamenala pokles do nižší soutěže a v roce
1952 dokonce dočasný zánik klubu.
V nižších soutěžích působil pak klub až do
roku 1993, kdy se konečně k nesmírné ra-2-

dosti svých věrných fanoušků vrátil mezi
českou elitu. Pravidelná účast v 1. lize přinesla i další dvě pohárové trofeje – v roce
1994 po finálovém vítězství nad Spartou
Praha a v roce 2001 po vítězství nad stejným
soupeřem. Do klubu se opět vrátila řada vynikajících fotbalistů (Poborský, Bílek, Kouba,
Gabriel, Vrabec a další).
Stadión Viktorky se nachází téměř v samém
centru Prahy v Seifertově ulici. Největší návštěva na Žižkově čítala 13500 diváků na
úvodní zápas po postupu do první ligy, které
tehdejší prezident Čekan nalákal mimo jiné
i na vepřové hody.
Podobu, jakou má stadion Viktorky dnes,
dostával převážně v létě roku 2002, kdy byl
rekonstruován v rámci projektu Stadióny
2003. Byly zbourány jižní a západní tribuna
s místy k stání a byly postaveny nové se
všemi místy k sezení a s větším sklonem,
který umožňoval rozšíření hřiště na požadovaných 105x68 metrů. Dále byly také sedačkami nahrazeny dřevěné lavice na hlavní
tribuně. Celkově se kapacita stadiónu snížila
z 8000 na 4600.
V létě 2003 se pokračovalo modernizací zázemí hlavní tribuny a instalováním umělého
osvětlení.
Další výrazné změny přineslo léto 2007. Stadion opticky uzavřela východní tribuna s kapacitou 1000 sedících diváků. Současně
došlo ve všech sektorech severní a jižní tribuny k výměně plastových sedaček, čímž
celý stadion získal modernější vzhled.
Výraznou změnou je rovněž dostavba klubového domu, který přímo navazuje na
hlavní tribunu. V jeho přízemí se nachází
Fanshop a v nadzemních patrech nezbytné
zázemí pro sponzory klubu.
Stadion disponuje vyhřívaným trávníkem.
Plochu žižkovského stadionu ke svým přípravným zápasům často využívá reprezentace mužů i žen do 21 et.

sOupisKa FK ViKtOria ŽiŽKOV, a.s.
Fotbalová národní liga – jaro 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

ZICH

Lukáš

10. 1. 1985

23

HOLÝ

Tomáš

10. 12. 1991

27

KUDRNA

Václav

21. 8. 1989

29

POKORNÝ

David

29. 1. 1989

2

DRESSLER

Patrik

30. 10. 1990

8

HOUŽVIČKA

Michal

11

ŠEVINSKÝ

František

31. 3. 1979

12

FOLWARCZNY

David

13. 2. 1989

16

BODEČEK

Lukáš

25. 4. 1988

18

ŠŤASTNÝ

Marcel

18. 2. 1983

24

PROCHÁZKA

Jaroslav

6. 12. 1987

3

ŠTOCHL

Matěj

6

PODRAZKÝ

Miroslav

7

8. 8. 1987

4. 5. 1989
18. 8. 1984

BAZAL

Josef

6. 11. 1993

10

OPLUŠTIL

Marek

30. 1. 1994

13

KARADUZ

Kenan

1. 11. 1990

14

SÚKENNÍK

Igor

25. 7. 1990

15

FOLPRECHT

Zdeněk

7. 1. 1991

22

BARTOŠÁK

Lukáš

3. 7. 1990

28

KOUKAL

Zdeněk

14. 3. 1984

33

MAREŠ

Petr

17. 1. 1991

4

VOLTR

Radek

9

HEJNÝ

Karel

17

HADAŠČOK

Vojtěch

8. 1. 1992

19

VUKADINOVIČ

Vukadin

14. 12. 1990

21

ŠKODA

Michal

1. 3. 1988

25

ROUBAL

Lukáš

12. 4. 1991

28. 11. 1991
7. 7. 1992

Přišli: Holý (host. Sparta), Štochl (host. Příbram), Voltr (host. Hradec Králové), Podrazký
(host. Dukla), Ševinský (host. Ml. Boleslav), Hadaščok (host. Liberec), Vukadinovič (host. Jablonec), Bazal (host. Slavia), Pokorný (přestup z Jílové), Roubal (návrat z host.).
Odešli: Bartl (Ml. Boleslav), Sivrič (návrat Ml. Boleslav), Červenka (uk. host. Slavie), Stožický (uk. host. Teplice), Knobloch (uk. host. Nový Bydžov), Kiidron (uk. smlouvy), Zapalač
(Frýdek-Místek), Karaduz a Houžvička (farma SK Horní Měcholupy), Ricka (uk. činnosti).
Realizační tým: Trpišovský Jindřich (hlavní trenér), Houštecký Zdeněk, Slezáček Jakub (asistenti), Jindra Jiří (vedoucí mužstva), Kolář Štěpán (trenér brankářů), Kratinová Jana (kustod).
- 3-

OHLÉdNutí Za miNuLÝmi ZÁpasY

20. kolo: FC Hradec Králové – FK Varnsdorf 3:1 (3:0)

Luboš Prokopec: „Vyhráli
jsme zaslouženě a v prvním
poločase jsme podali náš
nejlepší jarní výkon. Byli jsme
v pohybu, dobře jsme kombinovali a vytvářeli jsme si
gólové šance. Ve druhém
poločase jsme chtěli hrát aktivně a přidat
čtvrtou branku, což se nám bohužel nepodařilo, přesto, že jsme měli příležitosti. Myslím si, že jsme zápas měli pod kontrolou
a zaslouženě získali veledůležité tři body!“
Jan Shejbal: „Na soupeře
jsme se celý týden pečlivě
připravovali, ať se to týká jejich hry i jejich jednotlivých
hráčů. Myslím si, že jsme byli
připraveni dobře, snažili jsme
se na ně vletět a dát co nejdřív gól. Což se nám na štěstí povedlo
a moc nám to pomohlo. Za chvilku jsme přidali druhý gól a už se nám hrálo lépe. Mohli
jsme se stáhnout a vyčkávat, co protivník
udělá. Soupeř chodil do rychlých protiútoků

a díky tomu jsme se dostávali do dalších
šancí a gólový náskok mohl být daleko
větší. Vyhráli jsme úplně zaslouženě.“
Tomáš Holeš: „V prvním poločase jsme podali dobrý
výkon, soupeře jsme k ničemu nepustili, odehrával se
celý v naší režii a vstřelili
jsme tři branky. Do druhého
poločasu jsme si řekli, že
soupeře nesmíme nechat hrát. Hra se vyrovnala, soupeř neměl šance, ale bohužel
jsme dostali gól ze standardky, což se nám
teďka stává častěji. Nesmíme si to takhle
nechat dát a musíme na tom zapracovat.
Měli jsme ještě nějaké šance, ale 3:1 je
super. A moje branka? Byla to standardka
ze strany, já jsem měl naběhnout na přední
tyč. Naběhl jsem si a Mára Kulič mně míč
krásně posadil na hlavu, stačilo jen trknout.“
David Vaněček: „Pro nás to
byl hodně důležitý zápas,
protože jsme věděli, že když
vyhrajeme, tak odskočíme
o hodně bodů od nepostupových pozic. Připravovali
jsme se na to, abychom hráli
svoji hru, což se nám povedlo a myslím si,
že jsme zápas zvládli úplně na výbornou!
A můj gól? Bylo to po zahrané standardní situaci, někdo z hostujících hráčů vrátil míč
zpátky na vápno. Počkal jsem si, z první míč
zpracoval a halfvolejem pravačkou jsem ho
dobře trefil.“
Připravil Petr Přibík

20. kolo, 30. dubna 2014:
FC Hradec Král. – FK Varnsdorf 3:1 (3:0)
Branky: 12. Holeš, 15. Kulič, 42. Vaněček – 76.
Mikinič. Rozhodčí: Jech – Blažej, Peřina. ŽK:
85. Vaněček, 87. Dvořák – 44. Kouřil, 60. Mach,
70. Zbrožek, 78. Volf, 89. Filip. Diváci: 2082.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Križko, Čer-

mák – Malinský, Shejbal (80. Zelený), Hovorka, Janoušek (89. Plašil) – Kulič (72. Dvořák), Vaněček.
FK Varnsdorf: Porcal – Kouřil (46. Jurča),
Zbrožek, Tvaroha (26. Mach) – Breite, Filip,
Zieris, Jakobovský, Rudnytskyy – Martan
(64. Volf), Mikinič.

V dalším jarním duelu přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté ze severu Čech.
Východočechům se podařil vynikající
vstup do zápasu a po čtvrthodině vedli
zásluhou Tomáše Holeše a Marka Kuliče
o dva góly. Do konce poločasu se trefil
ještě David Vaněček. Po změně stran přišly další šance, ale ty hradečtí Votroci nevyužili, a tak poslední slovo měli hosté,
kteří snížili na konečných 3:1. Cenná
výhra a výborná hra domácích!
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OHLÉdNutí Za miNuLÝmi ZÁpasY

21. kolo: FK Baník Sokolov – FC Hradec Králové 0:0

Luboš Prokopec: „Získali
jsme důležitý bod z venku
a ten bod se vždycky počítá.
Na druhou stranu jsme nehráli vůbec dobře. První poločas nám chyběl větší pohyb,
větší agresivita, prohrávali
jsme osobní souboje a v útočné fázi jsme
toho moc nepředvedli. Ve druhém poločase
jsme se zlepšili, ale myslím si, že vzhledem
k tomu, že jsme neměli žádnou vyloženou
šanci, tak ta remíza je spravedlivá.“
Tomáš Koubek: „Čekalo nás
další těžké utkání z těch
mnoha, co máme, když hrajeme se soupeři nahoře v tabulce. Myslím si, že jsme
celý zápas tahali za ten kratší
konec a byli jsme horší než
Sokolov. Ale uhráli jsme cennou remízu. Nějaké situace v utkání byly ode mě vyřešeny
dobře, některé zase špatně a budu se snažit dál pracovat, abychom ty naše výkony
zopakovali a podařilo se nám postoupit.“
Jiří Janoušek: „První poločas se nám moc
nevyvedl. Domácí výborně kombinovali
a my jsme nemohli přijít na způsob, jak jim

vzít balón nebo jak se jim
v tomhle vyrovnat. Takže
první půle jasně patřila Sokolovu, který tam měl jednu
šanci po rohovém kopu
a kdy nás podržel Tomáš
Koubek. A zase na druhou
stranu z toho mála, co jsme měli, jsme taky
mohli vstřelit branku Tomášem Malinským,
ale bohužel mu to sjelo po šajtli a míč skončil vedle branky. Ve druhém poločase se hra
konečně trošku vyrovnala. Už jsme byli
agresivnější a živější. I na šance to bylo vyrovnané, ale vyloženou příležitost si ani
jedno mužstvo nevytvořilo. Sice v 88. minutě
si domácí po rohovém kopu a po naší hrubé
chybě, když jsme nepohlídali jednoho
hráče, vytvořili loženku, ale naštěstí ji nedali.
A tak jsme si přivezli dobrý plusový bod.“
Tomáš Holeš: „V prvním poločase jsme nehráli moc
dobře a soupeř byl víc na
míči. Hodně jsme bránili, nevytvořili jsme si moc šancí
a hrálo se víc mezi šestnáctkami. Ve druhém poločase
jsme se zlepšili, víc jsme kombinovali, i když
těch šancí jsme si taky moc nevytvořili. Nakonec v poslední minutě nám mohl soupeř
dát gól ze standardní situace, kdy trefil
břevno. A i my jsme mohli dát gól, když jsme
kopali po faulu na Davida Vaněčka těsně
před vápnem trestný kop. Bohužel jsme ho
neproměnili. Takže si troufám říci, že jsme
rádi za bod, protože to nebyl z naší strany
moc dobrý zápas.“
Připravil Petr Přibík

21. kolo, 5. dubna 2014:
FK Baník Sokolov – FC Hradec Král. 0:0
ŽK: Hofmann – Halilovič, Rolko. Rozhodčí:
Jílek – Štěrba, Vaňkát. Počet diváků 1120.
FK Baník Sokolov: Dvořák I. – Dřížďal (K),
Hofmann, Vondráček, Hrubý – Schut, Čada

– Machek (87. Šamánek), Glaser, Vaněček
(81. Dvořák II.)– Kuzmanović
FC HK: Koubek – Holeš, Križko, Rolko (K),
Čermák – Malinský, Hovorka (59. Halilovič),
Janoušek, Shejbal (67. Zelený) – Kulič (87.
Plašil), Vaněček

K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na západ Čech,
kde se střetli v Sokolově s místním Baníkem. Zápas se hrál dopoledne a v prvním
dějství se hra Východočechům moc nedařila. Po změně stran hosté zlepšili kombinaci a hra se vyrovnala. Konečná remíza
a získaný cenný bod z venku se počítá.
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JaK tO bYLO NapOsLedY

Fotbalová národní liga, sezóna 2013/2014, 8. kolo
V rámci 8. kola Fotbalové národní ligy zavítal Hradec Králové do Prahy, kde se střetl
v netradičním, pro domácí tým v tradičním,
dopoledním čase s celkem Viktorie Žižkov.
Votroci pokračovali i v tomto utkání ve vítězném tažení, naopak pro Viktorii Žižkov to
bylo nadlouho poslední utkání, ve kterém
okusila hořkost porážky. Od zápasu s Votroky stoupá strmně vzhůru a před dnešním
zápasem ji patří průběžná čtvrtá příčka.
FK Viktoria Žižkov – FC Hradec Králové
0:1 (0:0)
Branky: 54. Vaněček. Rozhodčí: Paták – Urbanec, Mokrusch. ŽK: 20. Bartošák, 23.
Šťastný, 32. Houžvička, 58. Böhm, 89. Dressler – 68. Kraják. Počet diváků: 1362.
Sestavy: FK Viktoria Žižkov: Boháč – Houžvička, Hejný, Šťastný, Bartošák – Bartl, Fol-
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precht, Mareš (81. Dressler), Zapalač (66.
Paprčiak) – Červenka (61. Stožický), Böhm.
FC Hradec Králové: Lindr – Plašil, Šisler,
Rolko, Poděbradský – Malinský (46. Kraják),
Janoušek, Kučera (90. Hochmeister), Shejbal – Kulič, Vaněček (87. Dvořák).
Úvod utkání byl z obou stran velmi opatrný
a hráči se pomalu dostávali do tempa. První
vážnější situace se odehrála ve 20. minutě,
kdy domácí Bartošák vypálil zpoza vápna
a brankář Lindr měl plné ruce práce, aby tečovanou střelu zneškodnil. Územní převahu
měli sice fotbalisté Žižkova, ale k žádné klíčové šanci je zadáci Hradce nepustili. Ba naopak, ve 28. minutě přišla z ničeho nic velká
šance pro Marka Kuliče, ten se objevil před
gólmanem Boháčem, ale strážce domácí
svatyně ho pohotovým zákrokem vychytal.

Votroci v druhé polovině prvního poločasu
začali být aktivnější a z toho zákonitě pramenily gólové příležitosti. Nejprve ve 36. minutě střela aktivního Vaněčka minula pravou
tyč o pouhé centimetry a stejný hráč o chvilku později umístil svůj střelecký pokus jen
kousek vedle levé tyče žižkovské branky.
V této fázi hry svěřenci kouče Luboše Prokopce diktovali tempo hry a byla jen škoda,
že se početný kotel hradeckých fanoušků
nedočkal do poločasu gólové radosti.
Druhá pětačtyřicetiminutovka začala opět
aktivitou hradeckých fotbalistů a po zásluze
to byli právě Votroci, kdo otevřel skóre dnešního střetnutí. V 54. minutě našel Janoušek
v pokutovém území Davida Vaněčka a ten
poslal míč nechytatelně přímo do šibenice,
0:1. Pro dvaadvacetiletého ostrostřelce to
byla již sedmá branka v letošním ročníku

Fotbalové národní ligy. Viktoria Žižkov měla
šanci vyrovnat v 71. minutě, kdy se před Lindrem ocitl osamocený Böhm, ale hradecký
brankář se blýskl pohotovým zákrokem
a svoje mužstvo podržel. O dvě minuty později mohl vedení pojistit Kučera, když dostal
ideální nahrávku od Kuliče a řítil se zcela
sám na branku Žižkova, bohužel gólman
Boháč vytáhl skvělý zákrok a 100% šanci
zneškodnil.
Poté se začal hrát fotbal, který se musel divákům líbit, akce střídala akci a nebyla
nouze ani o ostřejší zákroky, které si přímo
říkaly o žluté karty. Nicméně Votroci příkladně bojovali a domácí snahu o vyrovnání
naprosto eliminovali. I proto se pod žižkovským vysílačem nakonec radovali hráči
Hradce Králové a díky brance Vaněčka si
přivezli z Prahy cenné tři body.

JuNiOrsKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2013/2014

Juniorský tým si v jarních odvetách vede více jak zdatně. Z osmi sehraných duelů odešla šestkrát vítězně a pouze v úvodním zápase v Jablonci, a v tom posledním domácím s Plzní,
okusila hořkost porážky. V tzv. anglickém týdnu, který na mladé Votroky čekal v uplynulých
dnech, sehrála tři utkání. Jak to v nich dopadlo, to si můžete přečíst zde.
FC Hradec Králové jun. – FC MAS Táborsko jun. 4:0 (2:0)
Branky: 30. Bláha, 34. Dvořák, 63. Zelený, 73. Jukl. ŽK: Zelený. Počet diváků 181. FC HK:
Lindr – Poděbradský, Plašil, Krčál, Kratochvíl – Bláha (83. Langr Filip), Kopřiva (59. Soukup),
Halilovič (89. Zezula), Vobejda, Zelený (74. Týfa) – Dvořák (59. Jukl). FC MAS Táborsko –
Winter – Hergesell, Turek, Neužil, Chirinciuc – Cihlář, Kukučka (74. Bosnyak), Kluzák, Nešický – Traore, Čivič (78. Mariotti)
29. kolo Juniorské ligy proti sobě svedlo dva týmy, jejichž „áčka“ usilují o první místo ve
FNL. V juniorské soutěži však oba týmy dělilo sedm míst a patnáct bodů. Po tomto kole se
rozdíl zvětšil o body tři, když si Votroci se svým soupeřem poradili 4:0.
Úvod utkání patřil jednoznačně domácím a hostující tým držel nad vodou pouze zkušený
brankář Václav Winter, který zlikvidoval hlavičku Pavla Dvořáka a také dorážku Jiřího Bláhy.
Po tvrdé střele Haliloviče se břevno táborské branky musí třást ještě dnes. Střelecky se domácí tým, který byl posilněn hned šesti hráči „áčka“, poprvé prosadil po půlhodině hry. Na
prudký centr Haliloviče z levé strany si naběhl rychlonohý Bláha a Winter se po míči stačil
jen otočit, 1:0. Čtyři minuty na to Pavel Dvořák zachytil rozehrávku hostujícího Turka na hranici velkého vápna a technickou střelou k tyči hostujícímu gólmanovi nedal šanci, 2:0.
Úvod druhého poločasu byl vyrovnanější a hra se spíše odehrávala ve středu hřiště. Votroci
se tak gólově opět prosadili až po hodině hry, když si Jarda Zelený naběhl na přízemní centr
Bláhy, v pokutovém území si „pohrál“ s třemi protihráči, včetně gólmana Wintra, a ranou do
otevřené branky zvýšil na 3:0. Po dalších deseti minutách byl rozdíl skóre čtyřbrankový. Halilovič ideálně za obranu vyslal Plašila, který v zakončení trefil pouze tyč a odražený míč do
táborské sítě pohotově vrátil dobíhající Jukl, 4:0. Závěr utkání se opět proměnil v exhibici Votroků. Chybělo jen kousek, aby Jirka Poděbradský proměnil centr Haliloviče. Také technická
střela Jukla volala po proměnění, ale veterán mezi tyčemi Václav Winter jeho pokus vyškrábl
na roh. V utkání s Táborskem byla patrná výrazná převaha na straně domácího celku, který
si poměrně v pohodě „dokráčel“ pro výrazné vítězství.
FK Dukla Praha jun. – FC Hradec Králové jun. 2:4 (0:2) (viz 2x foto: Karel Tejkl)
Branky: 86., 88 Gajecký – 11. Sixta, 30. Doležal, 51. Jukl (PK), 65. Soukup, ŽK: Kulikov
(DUK), Rozhodčí: Lerch – Wilczek, ŠmakalFK Dukla Praha: Štěpánek – Kulikov, Hrazdíra
Štěpán, Troníček, Preisler – Brejcha, Vrkoč (76. Matta) – Vopat, Bartůněk (58. Farkaš), Mazlouf (46. Bezpalec) – Gajecký. FC HK: Zavřel – Kratochvíl, Zezula, Soukup, Doležal (67.
Langr), Kopřiva (73. Vágner), Vobejda, Krčál, Sixta (58. Drozd), Jukl, Bláha.
K utkání 30. kola Juniorské ligy odjeli „votroci“ ve čtvrtek do Prahy. Na stadionu Přátelství na
Strahově je čekal celek Dukly. Menší rozměry hřiště i nepříliš kvalitní trávník měl být další
zkouškou týmu. A Hradečtí začali zostra. Hned v úvodu se tlačil do zakončení Bláha po přihrávce Jukla, ale Štěpánek neměl s jeho střelou větší problém. To na druhé straně Zavřel
- 9-

-10-

skvěle vytěsnil po rohovém kopu hlavičku Hrazdíry. Chvíli na to vystihl chybnou rozehrávku
Dukly Vobejda, přistrčil míč Sixtovi a ten ranou k tyči otevřel skóre 0:1. Na konci dvacetiminutovky byl v hlavní roli opět Zavřel, když bravurně vytáhl střelu Gajeckého. Od této chvíle
se však hrálo podle hradeckých not. Ve středu pole dominovali techničtí Vobejda, Kopřiva
a Sixta. V útoku dělali největší problémy domácí obraně Bláha s Juklem. Pozadu nezůstával ani Doležal. Byl to Bláha, kdo vybídl posledně jmenovaného ke skórování. Doležal jeho
centrem nepohrdl a přesnou hlavičkou stvrdil převahu Východočechů.
Ke slovu se v druhé půli dostal i aktivní Jukl, když si vzal míč a ze značky pokutového kopu,
nekompromisní střelou zvýšil na 0:3. Exekuci penalty předcházel faul domácího obránce na
pronikajícího Bláhu. A znovu byl v akci Zavřel, když nepustil za svá záda střelu Vrkoče. A na
druhé straně se do třetice prosadil výborný Bláha. Ze strany prošel až do vápna, tvrdě vystřelil, Štěpánek stačil míč jen tečovat a pro dobíhajícího Soukupa to byla snadná záležitost, z metru do prázdné branky, 0:4. Po sérii střídání a nepřesností na straně Hradeckých,
vycítili domácí, že by mohli s výsledkem ještě něco udělat. Aktivní byl především nový muž
na hřišti, Matta. Korigovat výsledek na přijatelných 2:4 se povedlo dvakrát Gajeckému. Nulu
na kontě Zavřela vymazal po přiťuknutí Bezpalce střelou na zadní tyč a v samém závěru vrátil do branky nepřesně odražený míč.
Zpestřením zápasu byla přítomnost komisařů, kteří vylosovali po dvou hráčích z každého
celku. Z hradeckých pak Zezulu a Bláhu. Oba museli podstoupit antidopingovou kontrolu.
Odevzdání jejich „vzorků“ se protáhlo, stejně jako návrat na Všesportovní stadión.
Jaroslav Veselý, trenér: „ ze začátku utkání jsme měli štěstí, když za bezbrankové stavu
chytil Zavřel stoprocentní šanci. Stejná situace se opakovala po našem vedoucím gólu, se
stejným výsledkem. Tyto dva momenty považuji za klíčové pro další vývoj utkání. Až do 70.
minuty, kdy jsme se uspokojili vlivbem příznivého výsledku sem byl s hrou spokojen. V posledních minutách jsme Dukle nabídli úpravu výsledku. V závěrečné pětiminutovce jsme tak
přišli o nulu na kontě Zavřela, který si ji za svůj výkon zasloužil.“
FC Hradec Králové jun. – FC Viktoria Plzeň jun. 1:3 (1:0)
Branka: 29. Bláha – 57. Končal, 64. Štípek, 80. Lukeš. ŽK: Bláha, Kratochvíl. Rozhodčí: Severýn – Blažej, Šmakal. Počet diváků: 160. FC HK jun.: Jehlička – Bodlák, Krčál, Zezula, Kratochvíl (82. Langr F.) – Bláha, Vobejda, Kopřiva (60. Kraják Lukáš), Soukup, Jukl (80.
Dočekal) – Hofman. FC Viktoria Plzeň jun.: Šiman – Lukeš, Liptovský, Piroch, Lešek – Štípek
(82. Pernglau), Hrdlička, Damabyl, Končal – Hvězda (88. Hradecký), Veselinovič.
V dalším pokračování juniorské soutěže na sebe narazili dva sousedé z tabulky. Souboj již
před svým zahájením sliboval zajímavý průběh. To vše se také vyplnilo. Votroci v poločase
nad svým soupeřem vedli, ale jednobrankový náskok neudrželi. Soupeř si díky třem zásahům v druhé půli odvezl všechny body.
Plzeň do utkání nastoupila velice aktivně a během první čtvrthodinky předváděla technický,
nátlakový fotbal. Slibnou šanci měl hned v úvodu Hvězda, ale jeho pokus Jehlička bravurně
zlikvidoval. Domácí se nechtěli nechat zahanbit. Po pravé straně se rozeběhl Hofman, zacentroval před branku, kde si ideálně naběhl Jukl a jeho prudká hlavička „lízla“ tyč plzeňské svatyně. Gólová radost a fotbalová paráda Jirky Bláhy přišla po půlhodině hry, kdy po
své levé straně „pláchnul“ plzeňské obraně, u brankové čáry si poradil s jedním ze stoperů
a vsítil „angličana“, když se nejdříve míč na své cestě do sítě odrazil od jedné a následně
také od druhé tyče, 1:0. Příležitost vyrovnat měl ve 40. minutě plzeňský Hrdlička, který si přebral míč na hranici ofsajdu, postupoval sám na Jehličku, ale ten mu svým včasným vyběhnutím šanci zlikvidoval. Do poločasové přestávky tak Votroci odcházeli s náskokem jedné
branky.
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Vzruch přinesl úvod druhé půlky. Nejdříve spletitou situaci ve vlastním vápně vyřešil Jehlička, když chtěl obehrát dotírajícího Hrdličku, ten ale jeho počínání přečetl a balón mu sebral. Nakonec vše domácí brankář tygřím skokem pod nohy zachránil. Prakticky vzápětí měl
velkou příležitost na druhé straně Jukl, ale obrana Plzně jeho pokus zablokovala na roh.
Z následující standardní situace Krčál hlavičkoval do náruče Šimana. Bohužel další příležitost Plzni nabídnul chybnou rozehrávku opět sám domácí brankář Jehlička, který následující situaci vyřešil pouze za cenu faulu v pokutovém území. Nařízenou penaltu Končal
s přehledem proměnil, 1:1. A bylo ještě hůř. V 64. minutě Hrdlička nejprve trefil hlavičkou
břevno a odražený míč uklidil do hradecké sítě Štípek, 1:2. Příležitost vyrovnat měl v následující desetiminutovce dvakrát Hofman, který nejprve nevyužil ideální přihrávku Bláhy a poté,
po přihrávce od Jukla, pouze trefil nohy padajícího Šimana. A jak se říká: „Nedáš – dostaneš“. Plzeň svoje vedení zvýšila deset minut před koncem. Na propadlý míč si naběhl hostující kapitán Lukeš a propálil vše, co mu stálo v cestě, 1:3.
Votroci sice první poločas vyhráli, ale svými chybami v druhé části zápasu nabídli soupeři
tři body. Ten příležitosti využil a z Hradce Králové si odvezl všechny body.

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2013/2014, po 21. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

12
12
11
11
9
10
9
9
8
7
7
5
6
6
4
4

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

3
4
6
7
6
8
6
8
6
7
11
8
11
12
13
14

30:15
37:19
32:18
29:22
30:19
27:25
20:22
33:25
28:20
24:30
18:22
22:24
26:32
18:32
16:37
15:43

42
41
37
36
33
33
33
31
31
28
24
23
22
21
16
15

9
11
4
3
0
3
0
-2
1
-2
-9
-7
-11
-9
-14
-15

61
60
56
53
52
52
51
50
47
47
46
45
45
37
35

16
18
14
11
7
7
6
2
2
5
4
-3
-3
-8
-7

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po 30. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
...
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FK Mladá Boleslav
SK Slavia Praha
FC Zbrojovka Brno
FC Slovan Liberec
1.FK Příbram
SK Sigma Olomouc
FK Baumit Jablonec
AC Sparta Praha
FC Viktoria Plzeň
FC Vysočina Jihlava
FC Baník Ostrava
FC Hradec Králové
1.FC Slovácko
Bohemians 1905
FK Dukla Praha

30
29
29
29
30
30
30
30
29
30
29
30
30
30
29

19
19
17
17
16
15
16
15
14
14
14
13
14
10
11

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

7
7
7
10
10
8
11
10
10
11
11
11
13
13
16

72:31
75:32
56:33
39:35
68:43
53:34
52:50
55:39
55:40
61:61
52:40
56:45
37:47
48:53
55:72
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Grafická příprava a tisk: UNIPRINT, Rychnov nad Kněžnou / Foto: Luboš Lorinc
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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. aKorbel 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. 11 - záložník FC Hradec Králové
Jaroslav Zelený

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 host. Zbrojovka Brno)
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rOZHOVOr

S Tomášem Koubkem, brankářem FC HK
TOMáš KOuBeK (26. 8. 1992) nesporně patří k největším talentům mezi tyčemi v České republice. Ve své dosavadní kariéře má na svém kontě titul vicemistra Evropy do devatenácti
let, 35 prvoligových a 5 druholigových startů a v současné době nosí kapitánskou pásku reprezentačního výběru do jedenadvaceti let. Vstup do letošní sezóny však pro Tomáše nebyl
vůbec jednoduchý. Nové trenérské duo Prokopec – Pilný dalo přednost zkušenějšímu Jiřímu
Lindrovi, který byl v podzimní části soutěže oporou svému týmu. Nadějný brankář se na
post „jedničky“ vrátil až do jarních odvet. „ Dnes je vše mnohem příjemnější, než na podzim.
Jsem hrozně rád, že jsem šanci dostal a že můžu opět chytat. Je lepší klukům pomáhat na
hřišti, než pouze z lavičky,“ říká brankář Votroků Tomáš Koubek.
Jak jsi již zmínil, na podzim ses ocitl v nezáviděníhodné situaci …
Situace příjemná určitě nebyla. V létě se trenéři takhle rozhodli a po třech kolech, kdy
se možná mohla udělat změna, to takhle zůstalo i nadále. Jirka měl fantastickou šňůru
devíti zápasů v řadě, byl oporou týmu a tak
ani nebyla šance, dostat se do branky. Chodil jsem za Převýšov, kde jsem odchytal
dobré zápasy. Nechci ale podzim a jaro
hodnotit jako nebe a dudy. Výkony jsem měl
podobné jako dnes. I v Převýšově jsem klukům pomohl, ovšem třetí liga je určitě méně
sledovaná, než FNL.
Pod jakým drobnohledem jsi byl?
Naši trenéři , včetně Karla Podhajského, byli
na každém zápase. Sledovali mě, ale jak
jsem řekl, určitě v průběhu podzimu nebyl
důvod ke změně. Jirka chytal dobře a tým
držel.
Do jarních bojů nastupuješ ty. Jaké utkání
bylo pro tebe nejtěžší?
Asi v Českých Budějovicích, to bylo pro mě
nejtěžší utkání. V druhém poločase na nás
bylo hodně „standardek“ a měl jsem tam
dva hodně těžké zákroky, které se mi povedly. Jinak na nevytíženost si nestěžuji,
v každém utkání mám dost práce.
Určitě ti výkony v hradeckém dresu pomáhají směrem k reprezentaci. Co tě v ní
v nejbližších týdnech čeká?
Po posledním utkání proti Norsku, které
jsme prohráli hlavně díky druhému polo-16-

času, který nám úplně nevyšel podle představ, nás čeká začátkem června další zápas
s Rakouskem. Ovšem ten se mě zřejmě nebude týkat, protože se vystřídáme s Jirkou
Pavlenkou z Ostravy. A kdo ví, zda vůbec na
sraz pojedu, protože zároveň ještě poběží
druhá liga.
Vyvrcholení tě čeká až za rok, na domácím EURU …
No až … My jsme si při prvním srazu proti
Švédsku, které se uskutečnilo na konci roku
2012, říkali, že je to hrozně dlouhá doba do
EURA. Ono to ale všechno hrozně rychle
utíká a po zápase s Rakouskem nám bude
do závěrečného šampionátu zbývat pouze
rok.
EURO hostí v roce 2015 Česká republika.
Není to pro vás nevýhoda, že neprojdete
sítem kvalifikace, tzn. těžšími zápasy, než
jsou ty přípravné?
Nikdo z nás s tím nemá zkušenost, ani trenéři, ani nikdo z vedení, ani my jako hráči.
Je to vlastně naše první podobně velká, zahraničím velmi sledovaná, akce. V přípravných zápasech vlastně o nic nejde, to máte
pravdu. Pak ale přijde první zápas na
mistrovství a všichni budeme muset být maximálně připravení jak fyzicky, tak hlavně
psychicky.
EURO U21 je vždy výkladní skříní talentů
celého starého kontinentu. V hledišti se to
bude hemžit manažery významných evropských klubů. Jak na to jsi připravený?

Určitě je to moje, a také mého klubu, velké
přání, zamířit po mistrovství Evropy někam
do zahraničí nebo do většího tuzemského
klubu. Pro mě osobně je přestup do dalšího
klubu, který by mě posunul v mé kariéře
opět někam dál, velkou motivací. Zahraničí
by bylo optimální a můj velký sen, dostat se
v takto mladém gólmanském věku do některého významného klubu.
Tvůj manažer Luděk Mikloško má velkou
zkušenost s anglickou Premier League.
Je to ta vysněná soutěž?
Jo, tak to jo (směje se). To je můj velký sen,
zahrát si tuhle soutěž. Nevím ale, jestli
Luděk na to bude mít nějaký vliv. V určitých
partiích asi ano, ale myslím si, že do toho je
ještě moc daleko. Jsem ještě mladý na podobné soutěže. Pro mě musí být prioritou,
abych se dostal do klubu, kde bych opět
mohl být jedničkou, a ne se dva, tři roky na
ni dostávat. Budeme hledat tým, kde bych
pravidelně chytal. A ať to bude v zahraničí
nebo nahoře v české lize, to je jedno.
Máme kouzelný prsten a jedno přání,
jeden vysněný klub ti teď splníme. Který
to bude?
FC Liverpool. Tak to by bylo hezké, kdybych
hned po mistrovství přestoupil tam a hrál zápasy na Anfield Road (směje se). Podle mě
je to fantastický klub.
Dnes je tam jedničkou mladý belgický
brankář Simon Mignolet …
A chytá dobře, velmi dobře. Do Liverpoolu
přestoupil minulý rok a rychle se v něm
uchytil. Získal si fanoušky a je jedničkou. Pro
mě by to byl těžký úkol, posadit ho na lavičku (směje se).
K podobnému angažmá musí mít hráč silnou podporu od rodiny. Jak je to u tebe?
Rodina mě podporuje ze všech sil. Táta jezdí
na všechny domácí zápasy a občas vyjede
i ven. Mamka na zápasy nejezdí, protože má
takové nervy, že se na fotbal nemůže ani
dívat. Podporu mám taky ve svém bratru,
který v našem klubu také hraje, a to za ročník 99. Tady mám takové přání, abychom si
někdy v tomhle klubu spolu zahráli. Podporu od rodiny mám maximální.
Ty jsi z Ostřetína u Holic, takže to do
Hradce nemáš ani daleko …
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Ono je to obráceně. Z Hradce to nemám do
Ostřetína daleko. V Hradci Králové bydlím
vlastně od svých patnácti let, když jsem byl
nejdříve čtyři roky na internátu a pak „na bytech“, které mi sehnal klub nebo já sám. Je
ze mě vlastně již „Hradečák“.
Brankář během sezóny prožívá velké vypětí. Jak si od fotbalu odpočineš ty a jak
nabíráš nové síly.
Nyní moc času nemám a vlastně vše podřizuji fotbalu. Ve volném času se snažím chodit do posilovny a nedávno jsem dokonce
začal cvičit jógu. Tu mám tak třikrát v týdnu
a pomáhá mně ve flexibilitě a v koncentraci
na zápasy.
To ti nezbývá čas třeba ani na kino, na
ryby, na přečtení knížek?
Moc ne. Ono čtení mě ani moc nebere, protože jsem spíš aktivnější typ člověka. Musím
„furt“ něco dělat, než abych si lehnul a koukal do knížky. No a rybaření mě nechytlo. To
raději přenechám našim trenérům, kteří ho
mají hodně rádi. Já si raději nazuji koleč-

kové brusle a vyrazím na nich. Vlastně hokej
mě hodně baví a je to můj druhý nejoblíbenější sport.
Takže letos jsi místnímu Mountfieldu fandil …
Držel jsem jim palce a jsem rád, že tu takový
hokej je. Sledovat tenhle sport mě strašně
baví, a když mi čas vyšel, chodil jsem se
dívat na extraligu na „zimák“.
Dnes vás čeká Viktoria Žižkov. Další z těžkých a pro vývoj v tabulce hodně důležitý
souboj …
Souhlasím. Já si dokonce myslím, že nás
čeká nejtěžší soupeř v soutěži. Žižkov má ve
svém středu velmi kvalitní hráče a i přesto,
že nenastoupí někteří hráči kvůli kartám
a také Radek Voltr, tak to nebude určitě jednoduché. Ovšem my jsme na postupové pozici a my musíme zvládnout a vyhrávat
všechny zápasy. Venku se nám zatím moc
nedaří, ale doma jsme oba zápasy zvládli.
Dnes očekáváme to samé a uděláme vše
pro to, abychom Žižkov porazili.

Tomáš Koubek společně se svým manažerem,
bývalým vynikajícím brankářem české reprezentace
a anglického týmu West Ham United Luďkem Mikloškem.

rOZHOVOr

S Danielem Trubačem, reprezentantem ČR do 17 let
Ve Fotbalové akademii FC Hradec Králové roste další z nadějí královéhradecké kopané.
DAnieL TRuBAČ (17. 7. 1997), teprve šestnáctiletý fotbalista, který v černobílém dresu nastupuje za nejstarší dorost U19, je také úspěšný reprezentant České republiky do 17 let.
Rodák z Opočna právě v minulých dnech bojoval v reprezentačním tričku o postup na závěrečné EURO své věkové kategorie. Kvalifikační skupina byla umístěna na Moravě v Uherském
Hradišti a Zlíně. Bohužel tým Anglie (0:1) byl nad síly svěřenců trenéra Aleše Čvančary a ze
skupiny postoupil na EURO pouze on. Mladí reprezentanti, včetně Daniela, však získali v elitní
fázi kvalifikace skalp Italů (2:1) a Albánců (2:0), a s turnajem se loučili se vztyčenou hlavou.
Jaký to byl pro tebe zážitek?
Pro mě to byla největší zkušenost v mém fotbalovém životě. Na soupeřích, hlavně na Anglii a Itálii, byla vidět jejich
obrovská práce s mládeží.
Byla to pro nás ohromná
konfrontace a mohli jsme
posoudit, jak se pracuje ve
fotbalově vyspělých zemích.
První utkání s Anglií a těsná porážka asi hodně
mrzí…
Určitě, kdybychom s nimi
uhráli bod, tak na závěrečný šampionát jsme postoupili my. Co na to říct…
Nastoupil jsi do všech
utkání v základu a kromě
sedmi minut jsi odehrál
celou kvalifikaci…
Popravdě, nečekal jsem to.
Trenér Čvančara mi dal důvěru a já jsem mohl ukázat, co ve mně je.
Jsem za to moc rád.
Jaký máš z elitní kvalifikace největší zážitek?
Určitě již zmíněný zápas proti Anglii a typický ostrovní fotbal v jejich podání. Zápas
byl nahoru – dolu, bylo to hodně o běhání.
Z utkání mám obrovský zážitek. Je jen
škoda, že jsme nedokázali alespoň jednou
skórovat.
Z tvých slov je čitelné, že zřejmě preferuješ anglický fotbal. Mýlím se?
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Nemýlíte. Anglie je země, kde bych chtěl
v budoucnu hrát. Je to můj velký cíl.
Preferuješ nějaký tým?
Od malička FC Chelsea.
Pojďme k tvým mimosportovním věcem. Ty studuješ …
Ano, jsem v Hradci Králové
v prvním ročníku Obchodní
školy, obor Sportovní management.
Jak je těžké spojit sport
a studium?
Bojuji s tím, ale spíš s tím
bojují moji rodiče (směje
se). Myslím si, že zatím
zvládám v pohodě.
Máš vůbec čas na nějaké
své jiné aktivity?
Na to čas moc není, ale
snažím si ho občas vyčlenit, abych si ještě užil dětství, dokud to jde.
Co holky?
Holky nic (rozesměje se).
Jak tě podporují tví rodiče?
Podporuje mě celá rodina. Na Moravu za
mnou přijeli všichni, včetně tet a babiček. Viděli dva zápasy a já jsem z jejich návštěvy
měl obrovskou radost. Rodiče byli šťastní.
V současné době nastupuješ za nejstarší
dorost, ale ví o tobě také trenéři „áčka“,
kteří tě chtějí v nejbližší době zařadit do
tréninku …
Je to můj nejbližší cíl, dostat se do roka do

prvního týmu. Ale to teprve uvidím, jak to
bude dál. S trenérem Prokopcem jsem
o tom ještě nemluvil.
Sleduješ výkony svých starších kolegů?
Určitě sleduji. Kluci hrají pěkný, kombinační,
ofenzivní fotbal a chtějí dávat hodně gólů.
Líbí se mi, jak se tlačí do vápna se snahou
zakončit. Střílí i hodně gólů, což se určitě
všem líbí, včetně mě.
Jak vidíš šance na postup?
Myslím si, že určitě postoupíme. Klukům
věřím. Uvidíme, jak si povedeme v Gambrinus lize, ale to určitě nechci předbíhat.
Ty osobně by sis již příští rok troufnul, postavit se v černobílém dresu třeba Pavlu
Horváthovi nebo Davidu Lafatovi?
Určitě ano. Bral bych to jako strašnou výzvu.
Děkuji za rozhovor a ať se ti v další kariéře
i nadále daří.

Jak vidí trenér reprezentace ALeš ČVAnČARA Daniela Trubače:
„Dan v elitní fázi kvalifikace nastoupil ve
všech třech zápasech od začátku. S jeho výkonem panovala spokojenost. Dan navázal
na svoje vystoupení v Severním Irsku, kde si
vlastně o závěrečnou nominaci řekl. V následné přípravě ve Walesu se mu již tolik nedařilo. Tam jsme si spolu pohovořili již na
letišti a bylo vidět, že si to vzal k srdci a nyní
skutečně patřil mezi hráče, kteří byli tahouni
týmu. Dan je rychlostní, dynamický hráč,
který má výbornou práci jeden na jednoho
jak do ofenzivy, tak do defenzivy. Má dobré
taktické myšlení. V reprezentaci ho stavím
na post krajního záložníka, což je jiný post,
než nastupuje v klubu, s úkoly dopředu
a dozadu má volnost, což mu plně vyhovuje.“

FOtbaLOVÁ šKOLičKa VšeCHNY
pŘíJemNě pŘeKVapiLa
Fotbalová školička FC Hradec Králové
uspořádala poslední březnový víkend v hale
ZŠ Kukleny již 4. ročník metodického halového turnaje pro nejmladší adepty fotbalu.
Dlouhodobým partnerem tohoto projektu je
Kooperativa pojišťovna, a.s.
O rostoucí popularitě tohoto turnaje svědčí
i to, že letos se početnému diváckému publiku představilo již devět družstev s více jak
80 dětmi ročníků 2007–2009 z hradeckého
okresu a z Holic.
Zvláštností tohoto turnaje, který je určen úplným fotbalovým začátečníkům, je zejména
to, že se trenéři během hry pohybují volně
po hřišti a radami se snaží usměrňovat činnost jednotlivých hráčů, neboť pro valnou
většinu z nich se jedná o jejich první halový
turnaj i o jejich první kontakt s takto velkou
halou.
Pořadatelé vyzkoušeli nový herní systém, při
kterém byla družstva nejprve rozdělena do
tří základních skupin. Po jejich odehrání byly
sestaveny nové tři skupiny, kam se již jednotlivá družstva kvalifikovala na základě své
současné výkonnosti. Proto zejména druhá
část turnaje byla charakterizována velkou

vyrovnaností. Pocit vítězného utkání si tak
zažili všichni účastníci nedělního turnaje.
Ve finálové skupině se střetl favorit turnaje
FC Hradec Králové U7 a obě družstva Fotbalové školičky FC Hradec Králové, která
svými výkony příjemně překvapila již v základních skupinách. Ani ve finále to s nimi
favorit neměl.
Ve skupině, v které se hrálo o celkové 4.–6.
místo, se nejlépe dařilo Malšovicím, před
Roudnicí a Černilovem A. Nejvyrovnanější
byla třetí skupina, kde každý z účastníků, kterými byli Stěžery, Černilov B a Holice, zaznamenal po jednom jednobrankovém vítězství.
Družstva tak shodně obsadila 7. místo.
Při závěrečném vyhlášení si nejlepší týmy
odnesly poháry a medaile, všechna družstva pak obdržela diplomy a tašky s drobnostmi. Vyhodnoceni byli také dva nejlepší
hráči z každého družstva, kteří si z turnaje
odnesli věcné ceny.
Sestavy družstev Fotbalové školičky:
Červeno-bílé družstvo: Coufal Stanislav,
Fejgl Matěj, Melša Vojtěch, Moucha Jan, Peterko Tymon, Fejglová Barbora
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Společná fotografie Fotbalové školičky FC HK a nejmladší přípravky FC HK U7.
Žluto-černé družstvo: Kubeš Štěpán, Špidlen Michal, Thiele Antonín, Zadrobílek Jan,
Pospíchal David, Starec Michal, Polák Vojtěch, Denygrová Anastázie
V brance obou družstev velmi dobře chytal
Oliver Svoboda z FC Hradec Králové U7.
Sestava FC Hradec Králové U7: Svíčka,
Baťka, Němec, Josef, Kolář, Netík, Krzák,
Rejsek, Kolín

Celkové pořadí 4. ročníku Turnaje pojišťovny Kooperativa:
1/ FC Hradec Králové
2/ FŠ FC HK – červeno-bílé družstvo
3/ FC FC HK – žluto-černé družstvo
4/ Sokol Malšovice
5/ Sokol Roudnice
6/ FK Černilov A
7/ FK Černilov B, SK Holice a Sokol Stěžery

JaK VYrůstaJí FOtbaListÉ
Fanoušek, který sleduje hru hradeckých Votroků, vidí na travnaté ploše ohraničené bílými čarami 22 hráčů, kteří se někdy více
a jindy méně úspěšně snaží předvést kouzla
fotbalu – té nádherné sportovní hry, plné
technických fines a taktických úkolů, střelby
nártem i placírkou, driblingu, nahrávek šajtlí
i vnitřním nártem, zpracování míče nohou či
hrudí, hlaviček, presingu, kliček – a to vše je
třeba dělat v co největší rychlosti, co nejpřesněji a nejkvalitněji. Ovšem to se často
nedaří, a tu fanoušek naříká a běduje, zlobí
se na hráče i trenéry, žasne, proč hráč nenahrál doleva a cpe míč doprava, proč nestřílí a proč teď zase nahrává, jak TOHLE
mohl nedat a že by možná bylo nejlepší poslat toho „frajera“ do fabriky, protože fotbal
nikdy neuměl, neumí a umět nebude!
A přitom v našem dresu nastupují borci,
kteří od nejútlejšího věku věnují fotbalu
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všechno. Dnešní hráč A-týmu Votroků začínal většinou s fotbalem kolem 5–6 let, kdy
ho nejspíše tatínek či děda dovedli na trénink fotbalové drobotiny. Do té doby si malý
čutálista kopal doma s taťkou a kamarády
ve školce. Příchodem k trenérovi se z dětské hry stává hra řízená, vedená odborníkem.
V Hradci Králové a jeho nejbližším okolí tak
začíná hrát fotbal z každého ročníku narození několik stovek malých kloučků (a slečen). Malí špunti v kopačkách 2x, ale i 4x
týdně trénují, v tom nejútlejším věku, pravda,
tréninky musí být hlavně hravé a zábavné.
A rodina musí budoucího „Pelého“ vozit na
tréninky, kupovat mu kopačky na ven a do
haly, na trávu přírodní i umělou, utěšovat
a povzbuzovat. A brzy přichází první turnaje,
a tedy časné víkendové vstávání a ježdění
sem a zase tam. Fotbalista roste, když ho

Jaroslav Plašil na začátku své bohaté fotbalové kariéry v dresu hradeckého dorostu...

...a při svém posledním přestupu do italského týmu Calcio Catania.

fotbal pořád těší, jsou tréninky stále častější,
intenzivnější a delší. Zápasy se hrají daleko,
víkendy jsou celé věnovány fotbalu. A fotbalisté se prosívají a prosívají, až zůstanou ti
nejtalentovanější, nejpracovitější, nejodhodlanější. Těch je v jednom jediném ročníku
asi 20, jsou vlastně „reprezentací“ svého
roku narození a daného regionu. A z té dvacítky, pokud se všechno podaří, zdraví
slouží, zranění se vyhýbají a píle neutuchá,
se dostanou 2 až 4 nejlepší do širšího kádru
A-týmu Votroků. Mezi tím spousta jejich spoluhráčů z doby těch nejmenších kopaček
s fotbalem skončila, anebo se mu již věnuje
jen jako koníčku při práci či studiu. A ta malá
skupinka nejlepších se ze všech sil snaží
prokázat trenérům, že mají takové fotbalové
dovednosti a kvality, že mohou patřit mezi
výběr toho nejlepšího z fotbalového Hradce

– do kádru Votroků. A pokud se podaří vychovat si každoročně ve vlastních řadách
hráče pro A-tým, alespoň jednoho, či dokonce dva, jde o skvělou vizitku práce klubu
s mládeží. V Hradci se to vždy dařilo, z naší
„fotbalové líhně“ vzešlo mnoho prvoligových
fotbalistů a podmínky v klubu jsou pro jejich
výchovu, i díky podpoře města, na vysoké
úrovni.
Až tedy budeš milý čtenáři těchto řádků
s Votroky slavit vítězství a pohledný fotbal
(jako například před dvěma týdny po utkání
s Varnsdorfem), a nebo budeš oprávněně
bručet po nemastném a neslaném výkonu
(jako třeba před týdnem v Sokolově), vzpomeň i na to, že ti kluci na hřišti prošli dlouhou, namáhavou a často trnitou fotbalovou
cestou, a že ať se jim daří víc či míň, určitě
dávali a dávají fotbalu všechno.

NAVŠTIVTE WEBOVé STRÁNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVé

www.fchk.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 – jaro 2014

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

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

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

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

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

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

-26-

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