všesportovní stadion hradec králové

Neděle 20. dubna 2014 v 17.00 hod.

Zápas 23. kola

FC Hradec Králové – FK Ústí n./L.

Program 23. kola (19. 4. 2014)

Program 24. kola (26. 4. 2014)

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

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

partner
utkání:

O dNešNím sOupeŘi
FK Ústí nad Labem, a.s.

Historie klubu se datuje od roku 1927, ale
konkrétnější údaje jsou zaznamenány až po
ukončení II. sv. války. V roce 1945 jako SK
Ústí nad Labem působil klub v I. B třídě.
Přes I. A třídu a divizi se klub dostal v roce
1951 do zemské ligy (druhá nejvyšší soutěž)
a jako finalista Čs. poháru se dostal v r. 1952
až do 1. ligy, avšak pouze na jeden rok.
V roce 1958 se hrála v Ústí n./L. opět nejvyšší soutěž, ale opět jen jednu sezónu.
Klub tehdy působil pod názvem Spartak Ústí
nad Labem a v následujících desetiletích působil střídavě ve 2. a 3. soutěži v republice.
V sezóně 1989–1990 družstvo sestupuje až
do oblastního přeboru, ale během čtyř let třikrát postupuje a tehdejší FK GGS Arma
hraje v letech 1994–1996 2. ligu. Z finančních důvodů družstvo poslední rok ve druhé
lize nedohrává a prakticky zaniká. Následující 2 roky hrají soutěže pouze mládežnická
družstva. Po spojení s předměstským FK
NRC Všebořice, který hrál I. A třídu, vzniká
v roce 1998 MFK (Městský fotbalový klub)
Ústí nad Labem. Nově založený klub po 2
letech vybojoval postup do ČFL.
Od sezóny 2001–2002 klub nastupuje s novým názvem MFK Ústí nad Labem. od se-

zony 2004–2005 se stává trvalým účastníkem 2. ligy.
V sezoně 2009/2010 tým po 52 letech postoupil do nejvyšší soutěže, tu však musel
kvůli nevyhovujícímu stadionu hrát celou sezonu v Teplicích a sestoupilo. V následující
sezoně však Ústí opět ovládlo druhou ligu
a postoupilo do soutěže nejvyšší. Do té však
nebylo Fotbalovou asociací ČR vpuštěno,
opět kvůli nevyhovujícímu stadionu. Za tyto
úspěchy je podepsán trenér Svatopluk Habanec, který s asistentem Fouskem a celým
realizačním týmem odvedl skvělou práci.
Od sezóny 2006–2007 nastupuje klub již se
současným názvem Fotbalový klub Ústí nad
Labem, a.s., má tři dorostenecká a čtyři žákovská družstva. Co se týče přípravek, klub
v minulosti intenzivně spolupracoval v mládežnických kategoriích s FK Ravel junior
Ústí n./L. (klub zaměřený na přípravky), poté
se v roce 2010 kluby spojily pod FK Ústí nad
Labem.
Domácí utkání klub hraje na Městském stadionu v Ústí nad Labem, který má kapacitu
v současné době 3 500 diváků. V roce 2002
bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem
3. generace, které nahradilo škvárové hřiště.

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2013/2014, po 22. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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FC Hradec Králové
FC MAS Táborsko
SK České Budějovice
FK Viktoria Žižkov
FK Ústí nad Labem
FK Varnsdorf
MFK OKD Karviná
FK Pardubice
FK Baník Sokolov
FK Baník Most
FK Fotbal Třinec
MFK Frýdek-Místek
FC Fastav Zlín
FC Graffin Vlašim
Loko Vltavín
FK Bohemians Praha

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
12
11
11
9
10
9
9
7
7
5
7
7
4
4

6
6
4
4
3
7
4
7
6
7
4
9
3
3
4
3

4
4
6
7
8
6
8
6
7
8
11
8
12
12
14
15

37:19
30:16
35:18
29:22
29:25
30:19
34:25
29:20
20:24
24:32
28:32
22:24
18:23
19:32
16:38
15:46

42
42
40
37
36
34
34
34
33
28
25
24
24
24
16
15

9
9
7
4
3
1
1
1
0
-5
-8
-9
-9
-9
-17
-18

sOupisKa FK Ústí Nad Labem, a.s.
Fotbalová národní liga – jaro 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

ZACHARDA

Zdeněk

20

1

NOVÁK

Radim

30. 4. 1987
2. 4. 1978

23

TVRDOŇ

Marián

18. 8. 1994

3

ZUKIČ

Adnan

29. 8. 1991

4

VANĚK

Lukáš

22. 10. 1991

5

VALENTA

Michal

8. 6. 1977

15

DVOŘÁK

Lukáš

30. 1. 1984

16

ZEMAN

Michal

18. 8. 1984

21

PÍCHA

Jakub

21. 7. 1991

22

ŠALDA

Petr

14. 9. 1991

2

MARTYKÁN

Jan

17. 3. 1983

7

RILKE

Emil

19. 11. 1983

8

LEIBL

Michal

9

7. 6. 1992

KRÁLÍK

Jan

7. 3. 1983

10

PETERKA

Jan

22. 4. 1990

11

RůŽIČKA

Petr

12

PAVLATA

Michal

13

JURSA

Tomáš

17

VACEK

David

27. 10. 1991

6

HANICH

Michal

20. 9. 1993

9

5. 1. 1993
23. 8. 1993
9. 3. 1989

MOULIS

Pavel

7. 4. 1991

14

SMOLA

Tomáš

19. 1. 1989

18

TEPLÝ

Jakub

19

VEVERKA

Richard

29. 9. 1993
20. 12. 1987

Přišli: RILKE (host. Liberec), KRÁLÍK (Viktoria Žižkov), RůŽIČKA (host. Slavia Praha), TEPLÝ
(host. Jihlava), PÍCHA (Libuš).
Odešli: BENČÍK (Zlín), MALEC (host. Teplice), MUJAGIČ, ŠVEC, MOULIS (všichni ukončeno host.).
Realizační tým:
Lukáš Přerost – hlavní trenér (11. 8. 1977), Petr Fousek – asistent trenéra (11. 8. 1972), Miloslav Holakovský – masér (6. 1. 1963), Josef Kolenatý – vedoucí mužstva (25. 4. 1950), Stanislav Pelc – sportovní manažer (31. 10. 1955), MUDr. Jakub Avenarius – lékař (11. 12. 1980).
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OHLÉdNutí Za miNuLÝmi ZÁpasY

22. kolo: FC Hradec Králové – FK Viktoria Žižkov 0:0

Luboš Prokopec: „Myslím
si, že remíza je spravedlivá
a odpovídá průběhu zápasu.
V prvním poločase jsme se
nedostali moc do hry, byli
jsme nervózní, kazili jsme
spoustu míčů a Žižkov byl
lepší. Po změně stran, když jsme naši hru
trošku zjednodušili, jsme se dostali do tlaku.
Tím jsme si vytvořili několik standardních situací, ale bohužel z nich jsme gól nedali,
a tak si myslím, že remíza je
spravedlivá.“
Tomáš Koubek: „Bylo to pro
nás další velice těžké utkání.
Troufnu si říct, že Viktorka
Žižkov má spolu s námi asi
nejlepší tým v druhé lize, co

se týče kvality hráčů a má velice ambiciózní
mužstvo. Bylo to pro nás strašně těžké
a šance byly tak nějak po dvou na obou
stranách. Mohli jsme vyhrát my a mohl
zrovna tak vyhrát Žižkov. Při standardních situacích jsme párkrát mohli zahrozit, ale
zápas skončil remízou 0:0 a myslím si, že asi
zaslouženou.“
Pavel Čermák: „Byl to náročný zápas s těžkým soupeřem, který je rozjetý. Možná
že jsme mohli zkusit více
držet balón, zbytečně jsme
soupeře nechávali hrát. Měli
jsme šance a mohli jsme dát
góly, i když soupeř taky. Měli jsme více tutovek, škoda jen, že jsme je nevyužili.“
Pavel Dvořák: „Tak asi zasloužená remíza. Hráli jsme
doma, a tak jsme samozřejmě chtěli vyhrát, ale ten
bod musíme brát. Soupeř byl
velmi dobrý, nebál se hrát
a byl silný na míči. Prostě
bod bereme a pro nás se nic zásadního nemění, jsme pořád druzí díky horšímu vzájemnému zápasu s Táborskem, ale na skóre
jsme první v tabulce. Pořád máme všechno
ve svých rukách a není proč panikařit.“
Připravil Petr Přibík

22. kolo, 13. května 2014:
FC Hradec Král. – FK Viktoria Žižkov 0:0
ŽK: Šťastný, Bartošák, Vukadinovič. Rozhodčí: Lerch – Kubr, Antoníček. Diváci: 2180.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Križko (67.
Plašil), Čermák – Malinský (81. Zelený), Ja-

noušek, Halilovič, Shejbal – Dvořák (64.
Kulič), Vaněček
FK Ústí n./L.: Holý – Dressler, Bodeček,
Šťastný, Bartošák (75. Folwarczny) – Štochl,
Súkenník, Folprecht, Koukal (61. Vukadinovič) – Škoda, Hadaščok (89. Roubal)

V dalším jarním duelu přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté Žižkovské Viktorky. Ve vyrovnaném utkání s minimem
šancí na obou stranách se snažil Hradec
prosazovat standardními situacemi, ale
hosté na ně byli dobře připraveni. I Viktorka si vytvořila pár šancí, ale skvělý hradecký brankář Tomáš Koubek se
předvedl v representační formě a míč za
svá záda nepustil. A tak konečná remíza
je zasloužená.

NAVŠTIVTE wEBOVé STRÁNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVé

www.fchk.cz
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Grafická příprava a tisk: UNIPRINT, Rychnov nad Kněžnou / Foto: Luboš Lorinc

Chceš hrát za n
ejpopulárnějš
í klub východo
Chceš se zlepš
české oblasti?
ovat v nejpopu
lárnější hře pla
Chceš být jako
nety?
Václav Pilař, M
a
re
k Kulič nebo Ji
Zkrátka, chceš
ří Lindr?
hrát za FC Hrad
ec Králové? Ta
k přijď mezi ná
s!

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

JaK tO bYLO NapOsLedY

Fotbalová národní liga, sezóna 2013/2014, 9. kolo
Utkání proti severočeskému Ústí nad Labem
mívají vždy nálepku kvalitního fotbalu. Výjimkou nebyly ani boje v sezóně 2010/2011,
kdy se dnešní soupeři utkali poprvé v historii o prvoligové body. Výjimkou nebyl ani poslední souboj na stadionu v Ústí nad Labem,
kde Votroci porazili Armu 2:0 a usadili se na
špičce druholigové tabulky. Bohužel, bylo to
také poslední vítězství Votroků na soupeřově
hřišti. Na další od konce září čekají.
Jak to tedy bylo 21. září 2014 dopoledne?
FK Ústí nad Labem – FC HK 0:2 (0:0)
Branka: 71. Vaněček, 92. Zelený. ŽK: 38.
Martykán, 61. Veverka. Rozhodčí: Jílek – Peřina, Plesar.
FK Ústí nad Labem: Novák – Zeman, Valenta, Vaněk, Dvořák – Moulis,Vacek (88.

V utkání s „Armou“ hrál význačnou roli
zkušený Marek Kulič.
-6-

Hanich), Peterka, Leibl (77. Benčík, Martykán – Veverka (66. Mujagič)
FC HK: Lindr – Plašil, Rolko (44. Pillár), Šisler, Poděbraský – Shejbal, Kučera, Janoušek, Zelený – Kulič (88. Dvořák), Vaněček
(81. Hochmeister)
Utkání dvou celků z čela tabulky bylo fotbalovou bitvou, kterou pro sebe Votroci rozhodli ve druhém poločasu.
První poločas se odehrával spíše mezi
vápny. Votroci si za čtyřicet pět minut hry vytvořili jednu střeleckou příležitost až v závěru
poločasu, když si Honza Shejbal naběhl na
přihrávku Kuliče, ale z dobré příležitosti pálil
těsně vedle.
Domácí tým měl příležitostí také jako do čepice, ale asi tu největší promarnil po půlho-

Také na sever Čech cestovala povzbudit Votroky velká skupina fanoušků.
dině hry Moulis, když jeho střela z hranice
velkého vápna lízla břevno Lindrovy branky.
Na konci poločasu přišla pro Votroky nepříjemná situace, když se v jednom za soubojů
zranil Adrián Rolko a do druhé části hry za
něho musel naskočit Róbert Pillár.
Druhý poločas začal podobně jako první.
Zhruba padesátka hradeckých fanoušků se
dočkala velké šance až po hodině hry. Vaněček ideálně našel rozeběhnutého Kuliče,
ale jeho střela skončila na boční síti Novákovy branky. Domácí odpověděli v podstatě
vzápětí, když si Moulis ideálně naběhl na
přízemní centr Peterky, ale do jeho střely se
vložil Poděbradský a zamezil tím velké příležitosti domácího týmu.
Na gól se čekalo do 71. minuty a byl u toho
opět hradecký Vaněček. Akce začala uprostřed hřiště, když Janoušek našel na levé
straně Zeleného, ten se prodral až k lajně
ústecké branky a odtud dal polovysoký

centr na přední tyč. Zde, ač tísněn, dokázal
v lehkém akrobatickém postoji tečovat míč
Vaněček a rozvlnil síť šest kol nepřekonaného Nováka, 0:1.
Od tohoto momentu byli domácí jako opaření a Votroci toho mohli využít v 81. minutě
Shejbalem. Ten se neohroženě vřítil do soupeřova vápna, a ač tísněn, dokázal vystřelit.
Jeho projektil v poslední chvíli vytěsnil na
roh Novák.
Důležitá pojistka přišla ve druhé minutě nastavení. Kučera zkušeně podržel míč v blízkosti ústecké branky, přihrál uzdravenému
Dvořákovi, který se podél brankové čáry
prosmýkl okolo dvou bránících hráčů
a v nejlepší možný okamžik přihrál „pod
sebe“ na zcela volného Zeleného. Ten se
svojí pravou nohou nemýlil, 0:2.
Votroci si z Ústí nad Labem odvezli všechny
body hlavně díky velké produktivitě v zakončení. To naopak domácím chybělo.
- 7-

rOZHOvOr

s Filipem Zorvanem, útočnou nadějí FC HK
FILIP ZORVAn (7. 4. 1996) se minulé pondělí stal plnoletý. Ovšem mezi dospělými se ve fotbale pohybuje již od letošní zimy, když jej do přípravy pozval trenér Luboš Prokopec. Na
zimní soustředění do Ústí nad Orlicí přicestoval přímo z ruského Petrohradu, kde reprezentoval naší republiku na vyhlášeném turnaji, Memoriálu Valentina Granatkina hráčů do 19 let.
Co se u Filipa za posledních devadesát dní změnilo? „Hlavně to, že jsem se udržel v kádru
A mužstva a pokračuji také v reprezentaci. To jsem rád. Byl to pro mě skok, ale jsem rád, že
jsem mezi rukama v dospělém fotbale,“ říká vyrůstající hvězdička černobílé kopané.
Za áčko jsi nastoupil v přípravě, ale do dospělého fotbalu pomalu nakukuješ spíše
na farmě v Převýšově…
Zkraje jara jsem hrál stále za dorost, až poslední dvě utkání za Převýšov. Něco málo
mám odehráno také v juniorce.
Jinak na vytížení si nestěžuji,
protože jsem byl i s reprezentací.
Nadále s prvním týmem trénuješ…
Ano, pro mě je velkou zkušeností každý trénink s áčkem.
Tam musím pořádně makat,
abych se v kádru udržel,
a doufám, že od léta třeba dostanu i šanci v zápasech.
Jak s odstupem času bereš
tvoje zimní zařazení do
A týmu?
Jako bezvadnou věc. Nastoupil jsem proti Vlašimi, Střížkovu. Naskočil jsem proti ligové Mladé
Boleslavi a také ve Vratislavi. Na tento první
kontakt s dospělým fotbalem vzpomínám
určitě rád. Jsem rád, že mi klub dal šanci
a budu se snažit vloženou důvěru splatit.
V minulých mistrovských zápasech jsi měl
jít již na lavičku …
Měl jsem jít v domácím utkání proti Varnsdorfu, ale byl jsem mimo klub kvůli reprezentaci, takže z toho sešlo. Nyní musím
čekat na další šanci, kdy ji dostanu. Budu se
snažit, aby to bylo co nejdříve.
Kdo si tě vzal v kabině pod ochranná
křídla?
-8-

Celkově všichni mě berou dobře a snažíme
si navzájem pomáhat. Nejblíže mám asi
k Davidovi Sixtovi, který se mně snaží pomáhat, a také jsme nejvíce spolu. Z těch
starších mi napovídá Mára Kulič, za což
jsem nesmírně rád.
Minulý týden jsi prožil na ostrovech…
Po srazu reprezentace jsem
ihned odjel na stáž do anglického klubu Stoke City, jehož
první tým hraje Pemier League.
Je můj sen, zahrát si tuhle soutěž. Ve městě Stoke on Trent
jsem prožil čtyři dny. V klubu
jsem trénoval s juniorkou a nakonec jsme sehráli zápas mezi
sebou, kdo jsme byli na stáži.
Jednalo se zhruba o 30 fotbalistů z celého světa.
Jaký byl na tebe ohlas?
Na utkání byli přítomní manažeři z různých anglických klubů, kteří se nyní
mají ozvat mému manažerovi. Ohlasy byly
vesměs pozitivní, takže sám jsem zvědavý,
uvidíme.
Jak samotný zápas probíhal?
Hráli jsme 3 x 30 minut a postupně se kádry
prostřídávaly. Já, jako jeden z mála, jsem
odehrál plný počet minut, tak snad se mnou
byli spokojení. Trenér mě chválil již o poločase a dával mi rady. Vlastně všichni nás
tam chválili.
Pobyt v cizím prostředí mnohdy bývá složitý. Jak jsi ho zvládnul ty?
Bydleli jsme v rodinách, takže komunikace

byla samozřejmě v angličtině. Nejsem žádný „ligvista“, ale zvládnul jsem to dobře. Co
jsem potřeboval vědět, to jsem se dozvěděl.
Navíc byl přítomný i manažer Nehoda, takže
kdybych něco potřeboval zásadního, byl mi
ku pomoci.
Zmínil jsi, že na stáž jsi zamířil přímo z reprezentace…
Před odletem jsem absolvoval dvojzápas
s Irskem, který se odehrál ve Středních Čechách. První utkání jsme vyhráli 2:1, když
jsme prohrávali po smolné brance a já jsem
dal vítězný gól pár minut před koncem.
Druhé utkání jsme bohužel prohráli 0:2.
Tady jsem nastoupil na druhý poločas, Irové
se dostali do vedení a poté hru zavřeli.
Utkání bylo plné osobních soubojů, takže se
s tím nedalo zas až tak moc dělat. Škoda.
Co tvé strmě stoupající kariéře říká okolí,
rodina?
Rodina, to je pro mě základ. Kdybych neměl
její podporu, tak třeba nejsem ani tady
v Hradci. Jí vděčím za všechno. Další jsou
spolužáci, kdo mě podporuje. Nyní mně
psali ohlasy na můj rozhovor v novinách. Určitě jsou všichni rádi, že se mi daří.
Byla již nějaká žádost o podpis?
Několik jsem jich již rozdal (směje se). Jsem
teprve na začátku.
Co holky? Je o tebe zvýšený zájem?

Nějaký zájem je, ale jsem věrný a zároveň
šťastný s tou mojí.
A co škola? Jak je pro tebe těžké spojit
fotbal v klubu, v reprezentaci, zájem zahraničních klubů s učením?
V současné době mám hodně nedopsaných
písemek, ale snažím se co nejvíce pracovat,
abych úspěšně školu dokončil. Maturita je
základ pro každého, mě nevyjímaje.
Jakou školu studuješ?
Střední zdravotní školu.
To je pro kluka netypická škola. Jak ses
k tomuto oboru dostal?
Zajímá mě, jak vůbec lidské tělo funguje.
A také mě baví pomáhat lidem. Já jsem nešikovný na ruce, takže žádné učení pro mě
stejně nebylo (směje).
Budeš chtít v oboru pokračovat a dál studovat medicínu?
Nejdříve chci ukončit školu maturitou. Pak
se chci naplno věnovat fotbalu a živit se tím.
Poté kdybych mohl pokračovat ve studiu,
rád bych se dál vzdělával. Láká mě sportovní lékařství.
Jaký máš svůj fotbalový sen? Již zmíněné
Stoke City, Chelsea, Arsenal?
Chci začít pomalu. Nejdřív si chci hrát
v áčku, ze začátku sbírat minuty, pak zápasy. Ale určitě sen, vrátit se do Stoke City
tady je.

Filip Zorvan nastoupil do modelového zápasu v dresu Stoke City (viz foto na předchozí stránce), na zkoušce obstál a nyní čeká na reakci anglického klubu.

rOZHOvOr

s Karlem Podhajským, tr. brankářů FC HK a U-16 ČR
KAReK PODHAjsKý se po skončení své bohaté brankářské aktivní kariéry věnuje v našem
klubu výchovou brankářů. Na starosti má hlavně brankáře prvního týmu a juniorských družstev, ale dohlíží také na žákovský, brankářský potěr. Mimo povinností v mateřském klubu je
také v letošní sezóně asistentem trenéra reprezentačního výběru do 16 let.
Ve Fotbalové národní lize se nám blíží její
závěr. Votroci jsou na tom v tabulce více
jak dobře. Jak letošní sezónu vnímáte Vy?
Bohužel v minulé sezóně nás postihla nemilá věc, sestup z první ligy. Naším přáním
před sezónou bylo, rychlý návrat zpět. Myslím si, že se nám podzim povedl, i když ten
začátek nebyl úplně ideální, ale momentálně
jsme na postupové příčce. Chtěli bychom se
na ni udržet až do konce soutěže a do
Hradce Králové vrátit první ligu.
Kádr Votroků se oproti prvoligové sezóně
výrazně obměnil, ovšem post brankáře
zůstal obsazen stejnými hráči. Na podzim
nastupoval Jirka Lindr, na jaře Tomáš Koubek …
Já osobně mám radost, že zde máme dva
vyrovnané kluky, a že na sobě makají. Kdykoliv šáhneme ať pro jednoho nebo pro druhého, vždy můžeme být v klidu. Do brány
patří oba. Ovšem post brankáře je trošku
složitější, hrát může pouze jeden. Nyní dostal šanci Tomáš Koubek a zatím si vede
skvěle. Ovšem musím ocenit přístup a výkonnost Jirky Lindra, který na podzim odváděl perfektní práci. Myslím si, že post
brankáře máme obsazený skvěle.
Vy jako bývalý špičkový gólman to můžete
posoudit. Jak je brankáři, který je momentálně jako náhradník? Co prožívá?
Sám jsem se do role „dvojky“ také během
kariéry několikrát dostal … Člověk musí na
tréninku makat, soustředit se na svůj výkon
a přístup k tréninkům a potom čekat na svoji
šanci. A když ta přijde, musím být stoprocentně připravený a koncentrovaný na to, že
to je právě ten osudový moment a já tu svoji
šanci musím chytit za pačesy. Musím podávat takové výkony, abych se v bráně samo-10-

zřejmě udržel. Hráči to mají malinko jednodušší, ti mohou naskakovat, střídat během
hry. Mohou dát gól a do sestavy se dostanou rychleji. Je to tak, jak to je. Post gólmana je nemilosrdný post.
Máte na starosti také brankáře juniorských reprezentačních výběrů. Nyní jste
u repre do 16 let…
Momentálně jsem s Václavem Černým, hlavním trenérem, Martinem Háblem a Ivošem
Ulichem u „šestnáctek“. K reprezentaci jsem
se však dostal již před rokem, kdy jsem byl
jako trenér brankařů u „devatenáctky“, kterou trénoval pan Josef Czaplár.
Jak jste se na post reprezentačního trenéra dostal?
Je tomu dva a půl roku, kdy mně zavolal
Petr Kouba, že má u mládežnických reprezentací na starosti brankáře a je momentálně na kempu v Nymburce, tak zda bych
mu nemohl pomoci. Po konzultaci v klubu

U týmu do 19 let Karel Podhajský spolupracoval s plzeňským trenérem
Kohoutem. Společně také absolvovali
kvalifikaci na EURO v Portugalsku.

Tým U-19 (zadní řada – Karel Podhajský vlevo, Jan Shejbal uprostřed)
v portugalském Portu na závěrečném elitním kvalifikačním turnaji.
jsem na kemp odjel a pak již přišla samotná
nabídka, zda bych neměl zájem, v trénování
reprezentace pokračovat. Samozřejmě to
byla pro mě lákavá nabídka a následující
léto jsem naskočil k U19, kde jsem byl až do
kvalifikace na EURO v Portugalsku.
Vaše reprezentační současnost je tým do
16 let…
Ano, dnes připravujeme šestnáctileté fotbalisty na kvalifikaci sedmnáctiletých, která
proběhne v sezóně. První kvalifikace je na
pořadu již v září v Andoře, kde jsou kromě
domácích také Rumuni a Dánové. Z této
skupiny postupují dva týmy, takže se budeme snažit, abychom poskládali co nejsilnější tým a dostali se do dalšího kola
kvalifikace.
K reprezentačním srazům neodjíždíte
z Hradce Králové sám, nýbrž ve výběru
jsou také hráči našeho klubu …
Mám radost, že v Hradci je dobrá mládežnická základna, ve které máme šikovné a talentované kluky. Momentálně do šestnáctky
již nakouklo pět lidí. Na nejbližší turnaj do
Srbska jede Michal Trávníček a František
Čech, v průběhu podzimu byli v kádru Dominik Breda, Jan Dostál a Jakub Martinec.

Všichni zmiňovaní mají velký fotbalový potenciál a určitě se v národku budou objevovat častěji. Záležet bude pouze na jejich
přístupu k fotbalu, aby makali. Trenér Černý
jezdí po celých Čechách a ty „svoje kluky“
sleduje, následně se ptá nás asistentů
a také volá do klubů trenérů. O klucích má
přehled a opravdu záleží pouze na nich …
V klubu máte na starosti převážnou většinu gólmanů. Je mezi nimi nějaká vycházející „hvězdička“?
Můžu jmenovat Radima Jehličku, který je
v juniorce a je v širším kádru reprezentace
U19. Kdybych to měl vzít od těch nejmenších, tak šikovný je určitě Mára Král z ročníku 2002, máme zde čtrnáctiletého Šimona
Pecháčka, ve kterém určitý potenciál také je
a také Marek Jech, který se již zúčastnil reprezentačního srazu mládežnických brankářů. Na zmíněném kempu byl se mnou
a dopadlo to pro něho poměrně pozitivně.
Uvidíme, jak se bude dál rozvíjet, protože
tyhle srazy jsou v podstatě výběrem pro
nově vznikající „šestnáctku“. V klubu potenciál je a když na sobě budou kluci makat,
nemusíme se o brankáře strachovat. Šanci
má každý.
-1 1-

tvrdÝ ZÁKrOK NebO ZÁKrOK
Za HraNiCí Fair pLaY?
Běžela 65. minuta zápasu FC Hradec Králové – FK Viktoria Žižkov. juRAj KRIŽKO si
naběhl na přetažený centr do žižkovského
vápna. Ve stejný moment se hostující gólman Tomáš Holý rozmyslel také vyběhnout
na míč, co víc, zřejmě si rozmyslel zjednat
si ve vápně respekt. Výsledek? Pneumotorax plic Juraje Križka, odvoz sanitou na lékařské ošetření, čtyři dny na JIP Fakultní
nemocnice v Hradci Králové a zhruba měsíc
bez zátěže. Že by byl brankář Viktorky
v utkání potrestán? Omyl. V utkání se pískal
faul Juraje Križka na brankáře Tomáše Holého. Tvrdý zákrok nebo zákrok za hranicí
fair play? Na to ať si každý fanoušek odpoví
sám.
Co tomu říkají pravidla? Pravidlo XII,
ZAKÁZAnÁ HRA: „Kopnutí nebo pokus
o kopnutí soupeře“.

„Každé kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře, i kdyby k němu došlo v boji o míč,
musí rozhodčí potrestat, došlo-li k němu
z nedbalosti, bezohlednosti nebo za použití
nepřiměřené síly. Kopnutím se rovněž rozumí úder kolenem,“ toť pravidlo.
Vše z lavičky sledoval také trenér Votroků
Luboš Prokopec:
„Nechceme vůbec brečet, ale jsou věci,
které do fotbalu zkrátka nepatří. Tohle byl
zákrok za hranicí pravidel. A jestliže důsledek tohoto „fotbalového“ zákroku jsou čtyři
dny pobytu Juraje Križka v nemocnici na
JIPu, tak to určitě nebyl dvakrát fair zákrok
a mně osobně se to nelíbí,“ říká trenér a dodává, „přeji našemu stoperovi brzké uzdravení a návrat na fotbalové hřiště. On hraje
tvrdě, ale fair play, v mezích pravidel. Soupeř v brance tak nehrál.“

Juraj Križko na nemocničním lůžku Plicní kliniky JIP
Fakultní nemocnice Hradec Králové.
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Samotný zákrok ať posoudí
každý fanoušek sám.

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. 4 - obránce FC Hradec Králové
Tomáš Holeš

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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JuNiOrsKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2013/2014

FC Baník Ostrava – FC Hradec Králové 4:1 (2:1)
Branky: 28. Šichor, 33. De Azevedo, 82. Půda, 90. Patrik Kundrátek – 39. Trubač., Rozhodčí:
Caletka – Pochylý, Dubravský, 55 diváků.
Baník Ostrava: Šrom – Zawada (46. Honiš), Celba, Stronati, Byrtus – Patrik Kundrátek, Lindpere (46. Lukáš Kundrátek), Šichor, De Azevedo (66. Hrdlička) – Pyclík (72. Malcharek),
Opatřil (63. Půda).
FC HK: Jehlička – Soukup, Zezula, Krčál, Drozd (75. Hlavsa) – Trubač, Vobejda, Sixta, Heger
(56. Kopřiva) – Jukl, Vágner (85. Langr).
Podle konečného výsledku juniorského utkání by se dalo říci, že se jednalo o jednostrannou
záležitost Ostravských. Ovšem posílený domácí tým, který nastoupili se zkušenými hráči
áčka, skóre navýšil až v samotném závěru utkání ze standardní situace, respektive po chybě
v obraně Votroků. Náš juniorský výběr měl v utkání nejmladší sestavou, v které v letošní sezóně nastoupil. Dvacetiminutovka skutečně byla pod taktovkou domácích, ale do šancí se tlačili i votroci, jmenovitě pak Jukl a Sixta. Nad hradeckým gólmanem zazvonila konstrukce po
střele Pyclíka. O pár minut později domácí vedli, když po rohovém kopu Sochora stačil Jedlička míč tečovat jen do branky, 1:0. Poté se ukázal hbitý De Azevedo, když prošel do vápna
a přeloboval strážce hradecké svatyně k tyči, 2:0. Postupně narůstala aktivita na kopačkách
hráčů v černých dresech a vyústila v premiérový gól mladého reprezentanta Trubače za juniorský tým, jenž si po akci Sixty narazil míč s Juklem a Šrom byl bez šance, 2:1.
Druhá půle, po vystřídání zkušených ligistů, pak přinesla vyrovnanější hru a nevyužité příležitosti na obou stranách. Nejprve Kundrátek tváří v tvář Jedličkovi poslal balón vedle, aby
poté Drozd hlavou po pěkném centru Sixty z přímého kopu trefil prostor ovládaný Šromem.
Hradečtí se vehementně snažili o vyrovnání a domácí o potvrzení jednobrankového vedení.
Vyšla druhá varianta. Po rohovém kopu Kundrátka hlavičkoval přesně Půda, 3:1. Čtvrtou
branku přidal v poslední minutě po minele Zezuly ve středu pole střelou na zadní tyč M.
Kundrátek.
jaroslav Veselý, trenér:
„Úvodních 20 minut jsme
se rozkoukávali, přesto
jsme si vytvořili proti zkušeným hráčův domácím
týmu i několik dobrých
příležitostí ke skórování.
Po první chybě po standardní situaci jsme domácí nechali jít do vedení
a druhá branka v naší síti
byla po individuální akci
brazilského záložníka. Snížili jsme, a chtěli i vyrovnat. Domácí však byli v zakončení úspěšnější.“
-16-

parK maLšOviCe
Nová studie versus realita

V těchto dnech magistrát města Hradec Králové obdržel studii tzv. Městského stadionu.
Tedy případnou výstavbu nebo velkou rekonstrukci stávajícího Malšovického stadionu
bez účasti developerů. Tato varianta výstavby
by byla zcela v režii města Hradec Králové.
Vedení města k tomuto kroku bylo motivováno postoji odpůrců ke stávajícímu projektu
Parku Malšovice. O co vlastně jde?
Ze sportovního hlediska je třeba si narovinu
říct, že případná nerealizace již běžícího projektu Park Malšovice, znamená pro Votroky
sportovní tragédii. Klub má v současné době
s FAČR dohodu, že pokud do letošního léta
město Hradec Králové požádá o stavební povolení na nový stadion, udělí asociace našemu klubu poslední výjimku pro možnost
hrát nejvyšší soutěž na stávajícím stadionu.
Jakákoliv jiná varianta výstavby stadionu odsouvá její realizaci minimálně o tři až čtyři
roky, to znamená, první fotbalová liga se také
nemusí do města pod Bílou věží vrátit. „Stali
bychom se klubem bez ambice postupu, nezajímavým pro naše obchodní partnery. Těžko
bychom také do našeho klubu mohli lákat
kvalitní hráče v situaci, kdybychom věděli, že
nemůžeme sportovně růst,“ říká Ing. Richard
Jukl, ředitel klubu.
Z ekonomického hlediska je určitě výhodnější projekt Park Malšovice. Počítejme: za
špičkový stadion, který bude splňovat ty nejpřísnější požadavky UEFA a FIFA město zaplatí 650 mil. Kč. Ale pozor, od developerů
město vyinkasuje 260 mil. Kč. To znamená,
že z městského rozpočtu na multifunkční
arénu bude třeba vynaložit 390 mil. Kč.
A navíc, v průběhu dalších 10 let, v deseti
splátkách, 280 mil. Kč jako sponzorství našeho klubu. Developer také plně hradí veškerou infrastrukturu a demolice. Oproti tomu
za Městský stadion, který bude vyhovovat
pouze podmínkám FAČR, město ze svého
zaplatí 470 mil. Kč. K tomu je nutno připočíst
40 mil. Kč za demolice, 150 mil. za výstavbu
2 ha parkovacího domu (tato informace je
-18-

obsažena v samotné studii) a 60 mil. za
novou infrastrukturu. Sečteno podtrženo,
nový Městský stadion město tak přijde celkem na minimálně 720 mil. Kč. „Porovnání
obou variant výstavby z hlediska ekonomiky
vychází jednoznačně ve prospěch běžícího
projektu Park Malšovice. Z pohledu správného hospodáře vidím tuhle variantu pro
město jako nejvýhodnější,“ řekl náměstek
primátora Jindřich Vedlich.
Z hlediska využitelnosti jsou trumfy jednoznačně na straně Parku Malšovice. Vždyť
multifunkční arénu by nevyužívali pouze
naši fotbalisté, ale také atleti, pořádali by se
v Hradci Králové význačné koncerty,
zkrátka, aréna by neustále žila a sloužila
všem obyvatelům města a širokého okolí.
Podle projektu Městského stadionu bude
hrací plocha využita pouze patnáctkrát za
rok pro účel sehrání mistrovského zápasu
fotbalistů. Park Malšovice například ve svém
zázemí nabízí krytou atletickou dráhu. „Spojení fotbalu a atletiky v projektu Park Malšovice mi přijde nadčasové. Je dobré spojit
potřeby těchto sportů a využívat zázemí společně. Jedná se o vhodnou lokalitu, která
umožní pořádání akcí pro školy, případně
trénování mladých sportovců. Východočeská atletika nemá bez tohoto kvalitního
zimního zázemí možnost sportovně růst,“
řekl před nedávnem trenér malých atletů
v Hradci Králové Vítek Perun.
Takže závěrem zhodnoťme nabízené varianty. Vše jednoznačně vychází pro běžící
projekt Park Malšovice: je výrazně levnější
pro město, přinese významnou finanční injekci do klubu, stadion bude splňovat nejpřísnější normy UEFA a FIFA, tudíž se ve
městě pod Bílou věží budou moci pořádat
mezinárodní zápasy, což přinese do města
oživení a peníze pro podnikatele. stadion
bude žít 365 dní v roce a lze věřit, že nám
ho bude závidět celá republika. Dostojíme tak přízvisku Hradce Králové jako
„sALÓnu RePuBLIKY“.

Veselé Velikonoce
přeje všem svým fanouškům
FC Hradec Králové

veLiKONOCe s FC HradeC KrÁLOvÉ
U příležitosti dnešního utkání mají fanoušci možnost soutěžit. Jestliže jsi na utkání přinesl
jakýkoliv velikonoční symbol (pomlázku, vajíčko, slepici, zajíce...) v barvách FC Hradec
Králové, přijď o poločasové přestávce před západní tribunu a zúčastni se soutěže o ceny.
Moderátor a komise tě očekává...

JubiLeum

Jiří Hledík slaví 85. narozeniny
Jedna z největších osobností v černobílém
dresu, kapitán mistrovského týmu z roku
1960 a reprezentant České republiky Jiří
Hledík (19. 4. 1929) včera oslavil krásné 85.
narozeniny.
Mnohonásobný reprezentant, mistr ligy a držitel trofeje Stříbrný míč Jiří Hledík se narodil 19. dubna 1929 v Pardubicích, kde také
začal s kopanou v oddílu Slavoj Pardubice.
Tam vydržel až do dorosteneckého věku.
Pak následovalo angažmá v Křídlech vlasti,
Dukle Praha a Spartaku Hradec Králové.
V Hradci odehrál 10 sezón, z toho 7 prvoligových a v černobílém dresu vstřelil z postu
záložníka nebo později stopéra 9 prvoligových branek.
Jeho příchodem do východočeské metropole nastala nejslavnější éra hradecké kopané. V sezóně 1959/1960 vybojoval po
boku Jindry, Pauluse, Andrejska, Černého,
Runštuka, Pičmana, Krejčího, Michálka, Tomáška, Čermáka, Kvačka, Pokorného,
Macka, Malíka a Buranského mistrovský
titul, kdy v rozhodujícím utkání porazili na
stadiónu u nemocnice Nitru 4–0.
Následující sezónu si Jiří Hledík zahrál
PMEZ (dnešní Champions league), kdy společně s týmem to dotáhli až do čtvrtfinále,
kde se utkal s FC Barcelonou. Nelze přehlédnout diváckou kulisu Neo Campu, kde
se tísnilo nám neuvěřitelných 130 tisíc diváků.
Nelze ani opomenout jeho reprezentační kariéru. V dresu se lvíčkem na prsou sehrál 32
zápasů a vstřelil jeden gól. Jeho jméno se
stále častěji objevovalo v palcových titulcích
našich i zahraničních novin. O jeho osobu
měli týmy enormní zájem. Jeho to však táhlo
na východ Čech odkud pocházel a kde
našel i svoji nastávající manželku.
Klub FC HK se připojuje do zástupu gratulantů a přeje panu Jiřímu Hledíkovi do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.
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VELICHOVKY
Jsme ideálním místem pro pořádání kongresů, konferencí, seminářů, workshopů,
teambuildingů a dalších korporátních a firemních aktivit. Prostory jsou komfortní,
klimatizované a plně vybavené. Dispozice
a uspořádání jsou volbou klienta a lze je přizpůsobit i náročným nestandardním požadavkům.
Areál K-Triumf je i vhodným místem pro konání sportovních turnajů i pro jednotlivé
sportovce-amatéry i profesionály.
Naše wellness zázemí zahrnuje wellness
centrum (2x whirpool, parní lázně, zážitkové
sprchy, Kneippův chodník, slunící teráska,
relaxační lehátka), suchou saunu s atmosférou březového háje, různé masáže a rituály, solárium.
Spolupracujeme s firmou Marety, která
u nás poskytuje své profesionální služby
v oblasti zdravého životního stylu, hubnutí
a kosmetických služeb vč. bělení zubů.
Přijďte ochutnat naši vyhlášenou kuchyni
specializující se na tradiční českou gastro-

nomii pojatou moderním způsobem s kombinací se zaměřením na zvěřinové speciality
z vlastní obory.
Je libo degustační menu? Romantická večeře pro dva při svíčkách?
Oslava narozenin?
Raut pro sto a více osob? Svatební hostina
i s obřadem?
Tematická večeře?
Nic pro nás není problém. Vyhovíme všem
Vašim požadavkům!
Specializujeme se na poskytování exklusivních služeb, jako jsou piknik v krásné přírodě, privátní návštěva sauny s atmosférou
březového háje s romantickou večeří nebo
lahví sektu, hodování u rybníka, snídaně
v trávě, soukromé grilování nebo opékání
špekáčků a mnohé další.
Každý návštěvník si zde přijde na své, proto
neváhejte a informujte se na:
info@k-triumf.cz, www.k-triumf.cz nebo na
+420 491 407 121, 602 448 522

w w w. e u ro v i a . c z

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

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

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

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

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

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
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