všesportovní stadion hradec králové

Neděle 4. května 2014 v 17.00 hod.

Zápas 25. kola

FC Hradec Králové – FC Graffin Vlašim

Program 25. kola (3. 5. 2014)

Program 26. kola (10. 5. 2014)

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

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

partner
utkání:

O dNešNím sOupeŘi
FC Graffin Vlašim, a.s.

Druhá nejvyšší soutěž se ve Vlašimi kopala
naposledy v sezoně 1979/80. V té době to
byla Česká národní liga. Česká republika
měla dvě skupiny druhé (národní) ligy.
Česká skupina A, kterou hrála Vlašim a českomoravskou skupinu B. Druhá liga na Slovensku, (Slovenská národní liga) měla
pouze jen jednu skupinu a tím také tým,
který hrál o postup oproti českým a moravským týmům určitě ve výhodnější pozici.
Kvalifikaci hrál tým ze Slovenska pouze jednou (v roce 1978 s Vlašimí), v dalších letech
již fotbalisté ze Slovenska kvalifikace o první
ligu nehráli a postupovali přímo. V Čechách
a na Moravě se hrála kvalifikace ještě tři sezony a ze dvou vítězných celků postupoval
jenom jeden.
Vlašim (tehdy Spartak BS) si kvalifikaci o postup do nejvyšší soutěže zahrála v roce
1978. Nejprve Vlašim vyřadila Frýdek-Místek
po výsledcích 1:1 (venku) a 1:0 (doma). Ve
finále na Vlašim čekal tým VSS Košice, který
vyhrál první zápas v Košicích 4:1 a ve Vlašimi Košice vyhráli 2:1.
To však nebyla jediná šance, kdy Vlašim
mohla hrát kvalifikaci o první ligu. První možnost se naskytla v sezoně 1967/68, když

Vlašim měla s postupujícími Pardubicemi
shodně 37 bodů a rozhodovalo skóre. Bohužel lepší skóre měli Pardubičtí, ale
v dnešní době, kdy se skóre počítá jiným
způsobem by postupovala Vlašim.
Dalším úspěch přišel v sezoně 1974/75, kdy
klub mohl také bojovat o postup do nejvyšší
soutěže, ale zřejmě to nebylo v plánu. Nakonec tým skončil na druhém místě za Trenčínem.
Jednou v historii se také stalo, že druhou
ligu kopala pražská Sparta. Stalo se tak
v sezoně 1975/76 a zápas mezi Vlašimí
a právě Spartou dokonce vysílala televize.
Utkání nakonec skončilo remízou 1:1 a návštěva tenkrát byla vysoká, na fotbal ve Vlašimi chodilo kolem pěti tisíc lidí a někdy
i více. Na zápas se Spartou jich bylo dokonce sedm tisícovek.
Vlašimským fotbalistům se nedařilo pouze
v lize. Úspěchů dosahoval tým i v národním
poháru. Vlašim hrála dokonce dvakrát semifinále. První se odehrálo v sezoně 1967/
68 se Slovanem Bratislava. Vlašim podlehla
na Tehelném poli 2:3. O deset let později sehrála Vlašim semifinále s Baníkem Ostrava.
Baník zvítězil 1:0.

Nejvýznamější data historie klubu:
1969
1974
1977
1978
1990
1992–1998
1999
2004
2006
2007
2009

– 2. místo ve II. celostátní lize – Spartak BS Vlašim
– 2. místo ve II. celostátní lize
– semifinále československý pohár
– I. místo česká národní liga a kvalifikace o I. ligu
– osamostatnění z TJ Spartak vznik – FC Vlašim
– ČFL, Divize, KP
– sestup do I.A třídy
– postup do KP
– divize – sloučení klubů Kácov a Vlašim – FC GRAFFIN VLAŠIM
– postup do ČFL
– postup do II. ligy

Dřívější hráči: Urban, Votava, Jarkovský, Rosický, Melichar, Ivančík, Dvořák A., Hák, Tupec,
Bušek, Pup, Kocura, Čičatka, Hřebík, Hlaváč, Koukal, Kňazík, Ducký, Stojan, Zákostelský L.
Dřívější trenéři: Bican, Matoušek, Forejt, Pluskal, Vejvoda.
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sOupisKA FC GrAFFiN VlAšim, a.s.
Fotbalová národní liga – jaro 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

DRÁPELA

Michal

8. 5. 1985

193 cm

91 kg

16

1

CHUDÝ

Martin

23. 4. 1989

186 cm

88 kg

30

BOHÁČ

Marek

31. 10. 1988
184 cm

80 kg

190 cm

78 kg

2

PETRŮ

Jiří

17. 2. 1985

3

HAUER

Jan

18. 5. 1990

6

SIMERSKÝ

Dominik

29. 9. 1992

7

TOMÁŠEK

Pavel

19. 1. 1992

185 cm

74 kg

8

STARÝ

Jaroslav

9. 2. 1988

181 cm

76 kg

19

RADOŠ

Pavel

28. 1. 1991

175 cm

67 kg

20

KRYŠTŮFEK

Lukáš

15. 8. 1992

184 cm

75 kg

4

SUS

Martin

15. 3. 1990

180 cm

71 kg

5

VEBR

Lukáš

13. 2. 1983

178 cm

74 kg

9

PRŮCHA

Ondřej

10. 7. 1983

176 cm

75 kg

12

FAOUZI

Bourenane 24. 2. 1994

18

JANDA

Ladislav

26. 7. 1989

175 cm

72 kg

20

KUČERA

Adam

25. 2. 1993

186 cm

74 kg

23

HRONEK

Petr

TENKL

Tomáš

15. 8. 1991

182 cm

67 kg

10

PUTZ

Petr

9. 1. 1991

188 cm

80 kg

11

JíCHA

Jan

17. 6. 1985

185 cm

80 kg

13

KLOBÁSA

Stanislav

7. 3. 1994

175 cm

71 kg

14

JEřÁBEK

Jan

1. 9. 1992

179 cm

72 kg

23

MATĚJKA

Tomáš

10. 10. 1987

184 cm

79 kg

4. 7. 1993

Realizační tým: PETRŽELA Vlastimil – hlavní trenér, BROŽEK Miloslav – asistent trenéra,
KOUT Vladimír – asistent trenéra a trenér brankářů, VOSÁHLO Petr, CMUNTOVÁ Hana – maséři, ŠANDA Josef – vedoucí mužstva
Představenstvo společnosti: JUDr. Ing. Oldřich JIRUŠ – předseda představenstva, Milan
KUKLíK – místopředseda představenstva, Stanislav HOřT – člen představenstva, Ing. Tomáš
KAFTAN – předseda dozorčí rady
Managment fotbalového klubu: JUDr. Ing. Oldřich JIRUŠ – generální ředitel, Ing. Tomáš
KAFTAN – ekonomický ředitel, Miloslav BROŽEK – sportovní ředitel, Jaroslav SVOBODA –
sekretář, Václav JINDRA – tiskový mluvčí
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OHlÉdNuTí ZA miNulÝmi ZÁpAsY

23. kolo: FC Hradec Králové – FK Ústí nad Labem 3:1

Luboš Prokopec: „Jsme
rádi, že jsme tento důležitý
zápas vyhráli. Prvních dvacet
pět minut jsme byli nervózní
a soupeř nás přehrával. Pak
jsme si dokázali vytvořit dvě
šance, které jsme neproměnili. Důležité však bylo, že jsme dali první
gól. Ve druhém poločase jsme si vytvořili
další šance a zaslouženě jsme vyhráli.“
Jan Shejbal: „Věděli jsme,
že potřebujeme doma vyhrát, protože Táborsko i Budějovice vyhráli a když jsme
se chtěli udržet na špici tabulky, tak jsme museli získat
tři body. A to se nám povedlo! Zápas nebyl moc koukatelný, ale zaplať Pán Bůh jsme dali v prvním poločase
gól. Potom se nám hrálo lépe, mohli jsme
trošku zalézt a čekat na brejky. To se nám

i povedlo a zvýšili jsme naše vedení. Pak
vstřelil soupeř kontaktní branku, u které
jsem trošku asistoval a to mě mrzí. Brzy se
nám opět podařilo skórovat a to už jsem
věřil, že utkání dotáhneme do vítězného
konce. Jsem moc rád, že jsem dal gól a tím
oslavil své dnešní dvacáté narozeniny! A jak
ten narozeninový gól padl? Od Davida Vaněčka jsem dostal fantastickou nahrávku na
velké vápno. Chtěl jsem obstřelit gólmana,
trefil jsem přitom bránícího hráče a míč
spadl do branky.“
Emir Halilović: „Bylo to těžké utkání, ve kterém jsme se
ze začátku nemohli dostat
do hry. Od dvacáté minuty se
nám hra začala dařit a měli
jsme tam pár brejků. Ty jsme
však neproměnili. Pak se
mně podařilo vstřelit vedoucí branku. Druhý
poločas byl už lepší a měli jsme spoustu
šancí. A můj gól? Jarda Zelený unikl po levé
straně a přihrál mně před prázdnou branku.
Pro mě nebylo těžké se pravačkou trefit.“
David Vaněček: „Byl to bojovný zápas, ve kterém jsme
měli spoustu šancí a myslím
si, že jsme po právu vyhráli.
Jsou to pro nás velice důležité body a jsem moc rád, že
jsme utkání zvládli! A moje
branka? Po třech promarněných šancích mě
našel Mára Kulič. Dal jsem si balón kolem
brankáře a zakončoval pravačkou do
prázdné branky.“
Připravil Petr Přibík

23. kolo, 20. dubna 2014:
FC HK – FK Ústí nad Labem 3:1 (1:0)
Branky: 35. Halilovič, 57. Shejbal, 74. Vaněček – 63. Pavlata. ŽK: Malinský – Vacek,
Leibl, Králík. ČK: Vaněk.Rozhodčí: Houdek
– Mokrusch, Fišer. Počet diváků: 1905
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Plašil, Čer-

mák – Shejbal (75. Malinský), Janoušek, Halilovič, Zelený – Kulič (85. Dvořák), Vaněček
(88. Zorvan)
FK Ústí nad Labem: Novák – Zeman,
Vaněk, Valenta, Leibl (85. Teplý) – Pavlata,
Jursa, Králík (70. Hanich), Vacek – Veverka,
Smola

V dalším duelu přijeli na Všesportovní
stadion fotbalisté ze severočeského Ústí
nad Labem. V prvním poločase hosté
dobře bránili a podnikali rychlé protiútoky. Hradec se dostal do vedení po půlhodině hry, když Jarda Zelený poslal do
uličky Emira Haliloviće, který otevřel
skóre. Po změně stran přidal další branku
Honza Shejbal slavící své dvacáté narozeniny. Potom Ústí kontaktní brankou
zdramatizovalo zápas. Poslední slovo
měl však hradecký kanonýr David Vaněček a Votroci se posunuli o další krok
k postupu do naší nejvyšší soutěže.
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OHlÉdNuTí ZA miNulÝmi ZÁpAsY
24. kolo: FK Baník Most – FC Hradec Králové 0:1

Luboš Prokopec: „Zápas
byl strašně těžký a jsme
šťastní, že jsme vyhráli a udrželi se v čele tabulky. Utkání
jsme rozhodli až dvě minuty
před koncem, což svědčí
o naší velké síle a myslím si,
že je to pro nás velká psychická vzpruha do
dalších zápasů, že můžeme
věřit sami ve své schopnosti,
že jsme schopni takové psychicky náročné zápasy zvládat!“
Tomáš Koubek: „Bylo to pro
nás další náročné utkání

venku. Protože jsme věděli, že musíme vyhrát, neboť oba naši soupeři v tabulce o postup vyhráli. Je to pro nás trošku nevýhoda,
že hrajeme až po nich. Ale potřebovali jsme
vyhrát a vyhráli jsme! Jsou to pro nás
strašně důležité body z venku. Nedali jsme
penaltu, ale pak jsme dali gól, takže jsme
byli všichni spokojeni. Toto vítězství je fakt
pro nás moc důležité a určitě nás to ještě víc
semkne! Věřím, že další zápasy budeme už
hrát s větší lehkostí a podaří se nám postoupit!“
Marek Plašil: „Předně jsme
rádi, že jsme dokázali venku
po dlouhé době zvítězit a přivezli jsme zlaté tři body.
Nebyl to jednoduchý zápas,
protože jsme se přes dost
nečistě hrající domácí moc
do šancí nedostávali. Nakonec jsme neproměnili penaltu, ale zaplať Pán Bůh, že dal
Pavel Dvořák ten gól a že jsme si odvezli
všechny tři body, což je hrozně důležité!“
Pavel Dvořák: „Bylo to vyrovnané utkání bez nějakých
velkých šancí. Ve druhém
poločase jsme si nějaké příležitosti vytvořili, ale vyloženou gólovku jsme neměli. Až
na tu penaltu. O to víc jsme
rádi, že jsme to nakonec venku zvládli a přivezli si tři pro nás moc důležité body! A můj
gól? Bylo to po standardní situaci, kterou
Emir Halilović krásně kopnul. Naběhl jsem
si a hlavičkoval do branky.“
Připravil Petr Přibík

24. kolo, 27. dubna 2014:
FK Baník Most – FC HK 0:1 (0:0)
Branka: 87. Dvořák. ŽK: Johana, Šlapák, Tomeček, Procházka Jan, Rosendo – Vaněček. ČK: Johana (85.). Rozhodčí Bílek –
Vlasjuk, Ratajová. Počet diváků 821.
FK Baník Most: Belaň – Surynek, Johana,

Olejník (70. Rosendo), Šlapák – Djiby Ba
(59. Charuza), Procházka Jan, Veselý,Procházky Jiří – Redzič, Nguyen (13. Sudek)
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Plašil, Čermák – Shejbal (81. Hovorka), Halilovoč,
Kulič (65. Dvořák), Janoušek, Zelený (58.
Malinský) – Vaněček

K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na severozápad
Čech, kde se střetli v Mostě s místním Baníkem. Byl to velice obtížný zápas, neboť
domácí velice dobře bránili a Hradec se
nemohl dlouho gólově prosadit. Koncovka duelu byla nesmírně dramatická.
Osm minut před koncem odpískal rozhodčí po centru Emira Haliloviće a ruce
mosteckého obránce Johany pokutový
kop. Hradecký ostrostřelec David Vaněček však trefil jen břevno domácí branky.
Hrálo se dál a drama pokračovalo. Tři minuty před koncem zápasu posílá do šestnáctky Mostu Halilović další centr
a Pavel Dvořák přesnou hlavičkou nedal
gólmanovi šanci. V poslední minutě mají
domácí velkou šanci na vyrovnání, ale
Tomáš Koubek bravurně zachránil. Votroci vydřeli nesmírně důležité tři body!
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JAK TO bYlO NApOsledY

Fotbalová národní liga, sezóna 2013/2014, 11. kolo
K utkání 11. kola FNL Votroci cestovali do
Vlašimi. Pod Blaníkem se chtěli poprat o rekord, který by v případě vítězství získali. Tím
rekordem mohla být šňůra vítězství za
sebou jdoucích. Nepovedlo se. Votroci na 8
vítězství v řadě nedosáhli a z Vlašimi odjeli
s bodem za remízu 1:1.
A jak se utkání vyvíjelo?
FC Graffin Vlašim – FC HK 1:1 (1:1)
Branky: 23. Plašil – 32. Jeřábek. ŽK: 37.
Ujec, 44. Starý. ČK: 42. Kulič. Rozhodčí:
Lerch – Nádvorník, Černý. Počet diváků: 587
FC Graffin Vlašim: Švengr – Starý (68. Jicha),
Kryštůfek, Petrů, Sus – Průcha, Tomášek,
Vebr, Jeřábek (85. Janda) – Putz, Ujec
FC HK: Lindr – Plašil, Rolko, Pillár, Poěbradský – Shejbal (59. Malinský), Kučera (92.
Hochmeister), Janoušek, Zelený – Kulič, Vaněček (89. Dvořák)

V úvodu utkání se hned prezentovala dvojice Vaněček – Kulič, když prvně jmenovaný
si udělal prostor ve vápně, postrčil míč volnému Kuličovi, ale jeho střela skončila těsně
nad domácí brankou. O chvíli později se připomněli také domácí, když střela Putze
skončila podobně jako ta Kuličova.
Votroci postupem času získávali územní
převahu. Kontr Zeleného, Vaněčka a Kuliče
na dva domácí ještě nevyšel, ale přišla 23.
minuta a v táboře Votroků mohlo být veselo.
Shejbal dostal u postranní čáry míč pod
kontrolu, přihrál Vaněčkovi, který si zády
k bráně poradil s obráncem a ideálně přihrál
míč na pokutový puntík Plašilovi. Ten svoji
levou nohou vymetl horní růžek Švengrovy
branky.
Radost z vedoucího gólu trvala pouze šest
minut. Domácí po úvodním gólu zvýšili obrátky a v 32. vyrovnali. Nejprve nebezpeč-

Marek Plašil se ve Vlašimi zapsal do listiny střelců a na své kopačce měl
ještě několik příležitostí ke skórování.
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Jan Shejbal v souboji s obranou Vlašimi.
nou hlavičku Ujce s velkými obtížemi vytěsnil Lindr na roh, jenže z následné standardní
situace se hlavou prosadil Jeřábek a srovnal stav skóre na 1:1.
Po vyrovnacím gólu domácí hodně ožili
a měli ještě jednu velkou šanci Putze, kterou však Lindr z bezprostřední blízkosti zlikvidoval.
Diskutovatelná situace přišla chvilku před
přestávkou, když po souboji Marka Kuliče
s Kryštůvkem rozhodčí Lerch hostujícího
špílmachra vyloučil.
Druhý poločas tak byl touto kartou ovlivněn.
Votroci museli vycházet z hloubky obrany
a spoléhat na rychlé brejky. Jeden takový
přišel po hodině hry, když se u lajny prosadil Malinský, přihrál Janouškovi, ale jeho
střele mezi tyče nohama zamezil domácí
Švengr. Chvíli na to hlavička Vaněčka, po
standardce Plašila, skončila těsně vedle.

Domácí se v této fázi hry, i když v poli hráli
s jedním mužem navíc, neprosazovali. Výjimkou byl polo centr – polo střela Průchy,
se kterou si Lindr poradil.
Vzrušení v ochozech přinesla 74., když Kučera zacentroval do vápna, Zelený sklepl na
naběhnutého Plašila, ale jeho prudkou ránu
opět dobře chytající Švengr zlikvidoval. Za
chvíli měl další „loženku“ opět Plašil, když se
k němu, k překvapení všech, dostal prudce
centrovaný míč Zeleného. Zaskočený byl
bohužel i samotný střelec a jeho rána tak mířila vysoko nad vlašimskou branku.
V poslední pětiminutovce se domácí Vlašim
usadila na polovině Votroků, ale z mírného
tlaku dokázala vyprodukovat pouze pár
rohů a závarů před Lindrovou brankou.
Votroci tak na rekord v počtu za sebou jdoucích výher nedosáhli, ale ze středočeské
Vlašim si vezou zasloužený bod.
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rOZHOVOr

s Adrianem Rolkem, kapitánem FC HK
Je to patriot, kterého byste hledali málokde. Svoji kariéru začal „pod lízátky“, ale svoje největší zápasy odehrál v Mladé Boleslavi. V loňském přestupovém okně se vrátil domů, aby
Votrokům pomohl při návratu do nejvyšší fotbalové soutěže.
Ano, řeč je o ADRiANu ROLKOVi, který má na svém kontě skoro dvě stovky prvoligových
startů a těžké zápasy proti evropským klubovým gigantům. Počet prvoligových startů by rád
rozšířil v černobílém dresu. S touto motivací také Votroky vede do závěrečných kol FNL jako
správný kapitán. Jako kapitán, který se na hřišti porve o každý míč, vybojuje nespočet těžkých soubojů a dokáže se také zastat „svých“ spoluhráčů.
chom „udělali“ nějaké poháry. Ovšem myslím si, že se všude hraje fotbal jedenáct na
jedenáct s jedním míčem, takže to jako
ústup ani nevnímám.
Do týmu jsi přišel po vážném zranění.
Neměl jsi třeba strach, že by ses již nemusel do kádru začlenit?
Obavy jsou vždycky. Přeci jen mi již není
dvacet roků. Ale obavy jsem neměl jenom
já, ale také trenéři. To je fotbal a zranění
k tomu patří. Někomu se to přihodí, když je
mladý, někomu na sklonku kariéry. Je pak
na každém člověku, jak se s tím vypořádá.
Zda bude v pohodě a dokáže hrát fotbal dál.
Já jsem dnes po zdravotní stránce v pohodě.
Za necelou sezónu v hradeckých barvách jsi ve stoperské
dvojici vystřídal již čtvrtého
„parťáka“. Jak je těžké, přizpůsobit se novému spoluhráči
v tak krátkém sledu a vytvořit
s ním nepropustnou obrannou
zeď?
Musím začít ze široka. V Hradci
byla vždy dobrá parta se spoustou dobrých hráčů. Já nejsem
člověk, který má s někým problém, takže ať již to byl Šísa (Šisler), Robo (Pillár) nebo na jaře
Jura (Križko) a Mára (Plašil), se
všemi se mi hraje v pohodě.
Jsou to kluci, kteří vědí, o co
tady v Hradci jde. Na tréninku
Adrian se velkou měrou zasloužil o vítězství v Mostě. všichni makají, i když momen-

Adri, za chvíli uplyne rok, co ses vrátil
domů do Hradce Králové a se svým
týmem bojuješ o návrat do ligy. Jaká to je
pro tebe prozatím sezóna?
Na celkové hodnocení je ještě hodně brzy.
Ale prozatím, co se v létě předsevzalo, tak
se snažíme naplnit. Některé výsledky byly
lepší, některé horší. Uvidíme, vše budeme
hodnotit až po 30. kole.
Ve své kariéře jsi odehrál „velké“ zápasy.
Byl to pro tebe velký skok z čela prvoligové tabulky o patro níž do ligy druhé?
Letos je druhá liga hodně vyrovnaná a ještě
nedávno si na postupové příčky brousilo
zuby šest, sedm mančaftů. Tady je na nás
také velký tlak, asi jako v Boleslavi, aby-
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s kterým nebude jednoduché hrát. Vlašim
tálně třeba nehrají. To jim trenéři vštípili do
se zvedá a kluci mají velké sebevědomí. Já
hlavy a je to tak dobře. Proto můžou kdykovšak doufám v naše síly, a že zvítězíme.
liv naskočit a naplnit úlohu, kterou do neTvým velkým podporovatelem a fanoudávna plnil ten zraněný hráč.
škem je tvůj otec Jan, který v sedmdesáSezóna směřuje do závěrečného finiše
tých letech hájil barvy Spartaku. Jak on
a k rozdání je již pouze 18 bodů. Boj o poprožívá závěr soutěže?
stup pomalu houstne. Jak vývoj FNL vníUrčitě ji prožívá, ale zatím ji nijak nehodnotí.
máš?
Jak jsem již řekl, na hodnocení je brzy. PodTlak se zvyšuje a cílová páska již pomalu vyporuje mě celá rodina. Není to jen táta, ale je
kukuje ze zatáčky. Určitě to není a nebude
to i mamka, ségra, manželka, dcera. Všichni
jednoduché. Veřejnost něco očekává. Hodse motáme okolo sportu a uvidíme, jak se
ně lidí si myslí, že do 20. minuty to bude 3:0
nám náš cíl povede. Tím je samozřejmě poa půjdeme domů. Opak je pravdou. Zápasy
stup do první ligy.
budou čím dál tím těžší. Ale já věřím v sílu
našeho týmu a teprve uvidíme, co z toho na začátku
června vyplyne.
Celou sezónu zažíváte výraznou podporu fanoušků, ale
v posledních kolech ta symbióza malinko zaskřípala. Jak
to vnímáš?
Když jsem se do Hradce vracel, musím přiznat, že jsem se
na fanoušky hodně těšil. Vnímal jsem, jak kluky podporovali v první lize. Ty fanoušky,
kteří s námi jezdí na venkovní
zápasy, beru jako součást
týmu. Ti nám vždy vytvářejí
domácí prostředí. A to, že
nyní došlo k nějakým excesům, to se stane. Já jen doufám, že jsme si to nyní po
zápase v Mostu vyříkali,
a nyní společně naplníme náš
cíl.
Dnes nás čeká Vlašim. Na
podzim jsme na její půdě
„pouze“ remizovali, ale
v přípravě jsme dnešního
soupeře jednoznačně přehráli a porazili 4:2 …
Mistrovské a přípravné zápasy, to je velký rozdíl. I podle
posledních výsledku Graffinu,
kdy dokázal porazit Viktorku
Žižkov na její půdě 1:0 a nasázet Varnsdorfu tři góly,
Adrian Rolko je osobností Votroků.
očekávám těžkého soupeře,
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JuNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2013/2014

FC Hradec Králové jun. – FK Pardubice jun. 2:0 (0:0)
Branky: 63: Trubač, 83. Jukl. ŽK: Hrabar – Vanžura, Rydval, Křivka. Rozhodčí: Mikyska – Podaný, Líkař. Počet diváků 200. FC HK: Zavřel – Soukup, Zezula, Krčál – Trubač, Kopřiva (75.
Hrabar), Vobejda, Hlavsa (59. Vágner), Drozd David – Hofman (72. Langr Filip), Jukl. FK Pardubice: Ptáček – Čáp, Křivka, Baldrych, Konvalina (79. Strouhal) – Krejčí (83. Růžička), Knotek, Portyš, Vanžura – Rydval, Hron (64. Pánek).
Očekávané východočeské derby přilákalo do areálu v Orlické kotlině dvě stovky diváků. Ti
se gólů dočkali až po změně stran. Votroci si díky zlepšené hře ve druhé půli po zásluze připsali všechny body do tabulky Juniorské ligy.
První poločas byl ve znamení velké převahy domácích. Hosté se de facto na dostřel Zavřelovy branky ani nedostali. Ovšem devadesát procent příležitostí domácího týmu skončilo na
hranici vápna soupeře. Zřejmě největší příležitost měl po půlhodině hry domácí Jukl po centru Soukupa, jenže jeho hlavička postrádala razanci. Dobíhající Hofman se k míči již nedostal. Oba soupeři tak odcházeli do kabin za bezbrankového stavu.
Druhý poločas začal obrovskou šancí Hofmana, který
však ze dvou kroků trefil pouze
dobře postaveného brankáře
hostí. Poté následovaly dvě
dobré příležitosti Hlavsy a Jukla, jenže i ty skončily stejně.
Branky se Votroci dočkali až
po hodině hry, když zhruba
z 20 metrů napřáhl reprezentant Trubač a jeho střela zapadla za přední tyč Ptáčkovy
branky, 1:0. Skóre mohl navýšit nový muž na hřišti Vágner,
jenže jeho střela z malého
vápna mířila nad břevno.
U další branky byl opět Trubač,
který zpoza vápna vystřelil,
jeho projektil s námahou vytěsnil Ptáček k Vágnerovi, ten
našel volného Jukla, pro kterého již nebyl problém rozvlnit síť pardubického týmu
2:0.
V celém utkání dominoval domácí tým a body z východočeského derby po zásluze
zůstaly ve městě pod Bílou
věží.
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Fota jsou z utkání juniorek Vysočina Jihlava – FC Hradec Králové.
Jaroslav Veselý, trenér: „Vzhledem k postavení v tabulce jsme byli v derby favoritem. Od
začátku jsme měli územní převahu, ale v první půli jsme nebyli schopni vstřelit branku. Naše
snaha končila na hranici velkého vápna. Chyběla nám přesnější finální přihrávka, důraz a tlak
v zakončení. Druhý poločas byl o trošku lepší, více jsme stříleli ze střední vzdálenosti. Byli
jsme určitě nebezpečnější než soupeř, přesto bych si představoval, že v tomto utkání si vytvoříme více brankových příležitostí a vstřelíme větší počet gólů. Z tohoto pohledu příliš spokojen nejsem, ale tři body jsme získali naprosto zaslouženě."
FC Vysočina Jihlava jun. – FC Hradec Králové jun. 1:1 (1:0)
Branky: 11. Karlík – 81. Jukl. ŽK: Duba (Jih). Rozhodčí Ciesler – Dobrovolný, Boček. Počet
diváků: 20. FC HK: Jehlička – Kratochvíl (46. Drozd), Zezula, Soukup (62. Zdržálek), Hovorka (62. Langr), Kopřiva, Vobejda, Krčál, Doležal, Jukl, Vágner. FC Vysočina Jihlava: Vejmola – Karlík (57. Veselský), Kriegsmann, Berky, Demeter, Maruš, Tlustý, Urbánek, Duba,
Fulnek, Tomovič.
Přestože mladí „votroci“ byli v utkání s Jihlavou po většinu zápasu lepším celkem, vraceli se
domů nakonec s jedním bodem. Rozhodla o tom chyba Jehličky na jedné straně a neproměňování stoprocentních brankových příležitostí na straně druhé. Ale vybojovaný bod má
svou hodnotu. Ale po pořádku. Hned v úvodu utkání našel Doležal ve vápně Jukla, a ten
z první těsně přestřelil. Poté přišla zmíněná chyba při odkopu hostujícího brankáře a Karlík
poslal nekompromisní střelou do šibenice domácí do vedení. Hradečtí ve středu pole dobře
-1 1-

kombinovali a ještě do poločasu mohl srovnat Vágner, ale tomu v zápase nebylo přáno
radovat se ze vstřeleného gólu. Do stejné situace se totiž dostal v průběhu utkání ještě
dvakrát, ale trefoval jen do těla Vejmoly.
Brankář domácích se zaskvěl v 73. minutě,
když bravurním zákrokem vytáhl střelu Jukla
k tyči na roh. Následující standardku poslal
hlavou Drozd nad břevno.

Jukl se však přece jenom prosadil devět
minut před koncem utkání. Po akci Doležala
se dokázal na hranici vápna uvolnit a levačkou otřel balón o záda obránce a Vejmola
byl krátký. 1:1. Východočeši, od 60. minuty
vzadu hrající na tři obránce, chtěli strhnout
vítězství na svou stranu, ale i domácí měli
příležitost. Utkání však dospělo do remízového konce.

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2013/2014, po 24. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

14
14
14
12
11
11
10
9
9
9
8
7
6
7
4
4

6
6
4
4
4
3
6
8
7
3
4
7
9
6
6
3

4
4
6
8
9
10
8
7
8
12
12
10
9
11
14
17

41:20
35:19
41:19
33:23
37:28
31:30
22:26
32:24
30:25
23:32
23:25
25:37
23:26
31:35
19:41
17:53

48
48
46
40
37
36
36
35
34
30
28
28
27
27
18
15

12
12
10
4
1
0
0
-1
-2
-6
-8
-8
-9
-9
-18
-21

67
65
64
59
56
55
55
54
54
50
49
48
46
40
40
39
31
28
27
27
12

19
17
16
11
8
7
7
6
6
2
-2
0
-5
-8
-8
-12
-17
-23
-21
-21
-36

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po 33. kole
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33
32
32
32
33
32
32
33
33
32
33
31
33
33
32
33
32
33
32
32
32

21
20
20
19
17
16
17
16
17
15
14
14
14
11
12
11
8
7
7
7
3

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

8
7
8
11
11
9
11
11
13
12
12
11
15
15
16
16
17
19
19
19
26

75:35
63:35
82:37
46:41
76:50
58:37
61:44
69:65
56:56
57:44
60:50
56:42
41:53
54:60
62:77
56:73
34:56
39:68
39:78
39:80
28:70

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. 5 - obránce FC Hradec Králové
Pavel Čermák

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 Jiřím Mikerem, mládežnickou nadějí FC HK
Minulý rok 2013 byl pro velký talent nejenom hradecké, ale celé české kopané, překotný.
Přesně před rokem si JiříHO MiKERA (1. 4. 1998) na testy „vytáhla“ londýnská Chelsea.
A vedl si nadmíru dobře. Jenže pak šel student ZŠ Sever na školní závody…, a všechno
bylo jinak. Zlomenina čéšky, zranění, které je se sportem neslučirelné. „Je to skoro rok, co
jsem si přivodil zranění na atletických závodech při skoku do výšky. Skoro rok jsem byl bez
fotbalu,“ klopí oči velký fotbalový talent Votroků.
Dnes je však hodně věcí jinak. Jirka pravidelně nastupuje za dorostenecký tým a co víc, se
zraněním střelecký potenciál, který Jirka vlastní, neodešel. „Dnes mám za sebou pět
mistrovských zápasů a myslím si, že vše je dobré. Nic mě nebolí a cítím se dobře,“ očividně
pookřál sympatický mladík ve službách našeho klubu.
V jaké věkové kategorii hraješ?
Nastupuji za sedmnáctku. Je to tým, kde
jsem hrál před svým zraněním. Jsou to kluci
o rok starší, než jsem já.
Mně bylo nyní šestnáct.
Jak se ti fotbalově daří?
Daří, nyní jsem o víkendu brankou rozhodl
mistrovský zápas s Plzní, kde jsme vyhráli 1:0.
Gól přišel po dorážečce,
když mně před tím gólman moji hlavičku vyrazil. Branku jsem vsítil
taky proti Mladé Boleslavi, kde jsem nastoupil
na dvacet minut, a vyhráli jsme 4:2. Myslím, že
se mi zatím daří dobře.
Před zraněním jsi byl
na testech v Chelsea,
kde jsi uspěl. Ještě trvá
jejich zájem o tvé služby?
To nevím. Po testech přišlo to zranění. Co bylo během léčby, zda je
o mě dál zájem, to já se nedozvím. To ví
moje agentura Sport Invest, respektive manažer. Doufám, že snad nějaký ten zájem
ještě bude a vše se vrátí do starých kolejí
(směje se).
Jak ti pomohlo okolí?
Hodně mi pomohl klub a agentura. Po zra-16-

nění jsem individuálně trénoval s panem Strnadem, bývalým kondiční trenér Votroků.
On mi hodně pomohl. Rehabilitace jsem měl
u pana Koláře v Praze.
On zase patří v Česku
mezi nejlepší v oboru.
V Hradci jsi na Fotbalové akademii FC HK,
ale rodiče máš v Brně.
Jak je odloučení těžké?
Celkem jsem si zvykl.
V poslední době, co
jsem začal hrát, se
domů moc nedostanu,
ale s rodiči v kontaktu
jsem. Do Brna jezdím
tak jednou za čtrnáct
dní.
Domů
vyjedu
v pátek po škole a v sobotu v podvečer mažu
zase nazpátek. Je to
spíš jen tak na skok.
Co reprezentace? Jsi
v hledáčku trenéra U16 pana Černého…
Doposud jsem v žádné reprezentaci nebyl,
ale nyní čekám každým dnem pozvánku na
dvojzápas do Holandska. Tuším, že se
utkání hrají v týdnu na začátku května.
Těším se a doufám, že se prosadím.
V šestnáctce je trenérem brankářů Karel
Podhajský …

Na pana Podhajského se hodně těším. Alespoň mně bude mít kdo poradit (směje se).
Nemůžu se nezeptat na školu. Jsi v posledním ročníku základní školy. Kam se
od 1. září chystáš?
Na učiliště, kde se budu učit kuchařem. Vaření mě baví, ale hlavně budu mít víc času
na fotbal, kterému v současnosti dávám
přednost. Rok jsem nehrál a potřebuji tomu
dát co nejvíc. ředitel klubu Ing. Jukl mi na

učilišti domluvil podmínky, abych nemusel
na víkendové praxe a mohl se věnovat fotbalu. Těším se na to a snad tam nic nespálím (směje se).
Tak to půjdeš ve stopách Václava Pilaře …
Ano, Vašek byl na stejné škole. Tu vychodil
a nyní se naplno věnuje fotbalu.
My ti přejeme, abys školu zvládl stejně dobře jako Václav Pilař a dařilo se ti ve fotbale
minimálně tak, jako jemu. Hodně štěstí.

Jiří Miker na testech v FC Chelsea s nejlepším gólmanem planety Petrem Čechem.

pArTNer dNešNíHO ZÁpAsu
Dopravní podnik města Hradce Králové

DOPRAVNí PODNiK MěSTA HRADCE
KRáLOVé (DP) slaví v těchto dnech 65. výročí od zahájení pravidelné trolejbusové dopravy v Hradci Králové – 2. května 1949 byla
uvedena do provozu linka Nádraží – Nový
Hradec Králové.
Samotný DP vznikl však 24. října 1928, kdy
byly založeny AUTODRÁHY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, jak zněl původní název. Tímto
dnem byl tak dán základ vzniku ucelené
městské hromadné dopravy (MHD) v Hradci
Králové. Vlastní přeprava cestujících započala 1. prosince 1928, kdy byla uvedena do
provozu první autobusová linka dvěma autobusy na trase Kukleny – Nádraží – Slezské
Předměstí.
U příležitosti tohoto výročí připravuje DP na
sobotu 17. května od 9. do 13. hodiny v prostorách terminálu hromadné dopravy oslavu
s doprovodným programem a prezentacemi.
S programem akce, která se koná za každého počasí, bude veřejnost postupně seznamována – již nyní však můžeme přislíbit
oblíbené bezplatné vyhlídkové jízdy historickými vozy. Jedním z nich bude i legendární

robustní trolejbus TATRA T 400/III, který v letech 1953 až 1970 pamětníci mohli potkat
v pražských ulicích (vůz bude zapůjčen z tamního Muzea MHD), druhým a třetím trolejbusem bude Škoda 9Tr28HT a Škoda 14Tr08/6
– oba z DP města Pardubic a čtvrtým vozem
pak hradecký vůz – Škoda 15Tr02/6, který veřejnost zná z tradičních „mikulášských“ jízd.
Vedle statické ukázky aktuálně provozovaných vozů včetně nedávné novinky elektrobusu SOR EBN 9.5, s kterým se můžete od
září setkávat v ulicích města, čeká zájemce
také ukázka zázemí terminálu hromadné dopravy. Návštěvníci budou moci nahlédnout
i do „koule“ v hale MHD, kde se nachází dispečerské pracoviště. Svoje služby včetně
ukázky techniky budou prezentovat střediska zájezdové dopravy a autoškoly DP.
Pro děti je připraven speciální program pod
patronací Hitrádia Magic, který přinese soutěže, malování na obličej či skotačení na
trampolíně. Děti se mohou těšit také na
drobné dárky.
Pro dobrou náladu zahraje od 9 do 12 hodin
hudební skupina Kmotra Rock Revival.

Slavnostní konvoj trolejbusů VETRA-ČKD při zahájení provozu na Ulrichově náměstí
2. května 1949 (foto Muzeum východních Čech).
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Moderní terminál hromadné dopravy slouží již šestým rokem potřebám městské,
regionální a dálkové dopravy.
Menší děti potěší od 9 do 12 hodin jízdami
na krátké okružní trase jistě i turistický hradecký silniční vláček (odjezd nástupiště B1),
který již pátou sezonu (letos od 12. dubna)
představuje netradičním způsobem návštěvníkům města všech věkových kategorií významná místa či stavby krajské metropole.
Větší děti se pak mohou zúčastnit autogramiády fotbalistů FC Hradec Králové a hráčů
extraligového hokejového klubu MOUNTFIELD HK a nejúspěšnějšího sportovce roku
2013 města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje Radky Krejčové – mistryně
světa v karate godžu ryu z MS 2013 v JAR –
přesné časy budou ještě upřesněny.
Děti, kterým se blíží konec školní docházky,
resp. jejich rodiče či rodinní příslušníci, mohou v rámci akce získat informace o studiu
maturitních či učňovských oborů na Střední
průmyslové škole dopravní, a. s., Praha 5
a Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338.
„Vstup na akci je zdarma – bezplatně se cestující svezou i na mimořádné trolejbusové
okružní lince číslo 65, jejíž provoz budou zajišťovat historická vozidla, na trase: Terminál
HD (nástupiště D), Hlavní nádraží, Obchodní
dům Tesco, Centrál, Muzeum, Magistrát města, Průmyslová škola, Pyrám, Alessandria,
Sídliště Sever, Sever střed, Dům L, Dopravní
podnik, Buzulucká, Magistrát města, Muzeum, Centrál, Obchodní dům Tesco, Hlavní
nádraží, Terminál HD,“ zve návštěvníky ředitel
Dopravního podniku Miloslav Kulich.
Pravidelně obnovovaný vozový park DP čítající nyní 131 vozů (komplet nízkopodlažních)
ujede ročně přes 6,2 milionů kilometrů, kdy

na 26 linkách (21 autobusových a 5 trolejbusových) se 198 zastávkami (z toho je 164 vybaveno prosklenou čekárnou) přepraví téměř
35 milionů cestujících. Z hlediska procentuální vybavenosti zastávek po stránce čekáren a digitálních staničních sloupků patří DP
mezi špičku mezi dopravními podniky.
V současné době společnost vedle zabezpečení MHD nabízí i další služby a to v oblasti zájezdové dopravy (včetně zajišťování
provozu silničního turistického hradeckého
vláčku, s kterým se mohli na dnešní utkání
svézt naši fanoušci), reklamy (reklamní nosiče na a ve vozidlech MHD a na Terminálu
hromadné dopravy), údržby a oprav vozidel
a autoškoly, která patří k největším ve městě
(výcvik řidičů všech skupin a školení řidičů
na profesní průkaz C a D a pro řidiče osobních vozidel „referenty“).
Pro nejbližší budoucnost připravuje DP internetový prodej, resp. plnění – nabíjení
Městské karty, tzn. předplacených časových
jízdenek a elektronické peněženky na platbu
jednotlivého jízdného, z pohodlí domova
prostřednictvím internetu. O konkrétním termínu a bližších podmínkách bude veřejnost
informována.
Strategie a záměry společnosti pro budoucí
období jsou však jednoznačně a především
zaměřeny na neustálé zkvalitňování přepravních služeb a to nejen vyšší technickou
úrovní vozidel, kvalitnějším technickým zázemím a pracovním prostředím, ale i rozsahem
dopravní sítě, dostupností jízdních dokladů či
informovanosti cestující veřejnosti. Slogan
„Pohodlně s MHD“ je pro zaměstnance společnosti skutečností, ale i vizí dalších let.
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uTKÁNí pArTNerů

Partneři FC HK – Partneři HC Mountfield HK 3:6 (1:1)
V dalším seriálu vzájemných zápasů partnerů dvou nejpopulárnějších sportů ve
městě pod Bílou věží nestačili ti fotbaloví na
hokejové. Partneři HC Mountfield tak Votrokům oplatili hokejovou porážku z února letošního roku.
Do utkání lépe vstoupili hosté. Byli častěji na
míči, jejich rychlost dělala fotbalovým partnerům problém a „hokejisté“ také dokázali
prodat svoji přirozenou tvrdost. Mírná převaha však netrvala dlouho a po čtvrthodině
hry se vše vyrovnalo. Vše, až na skóre. To
se bohužel poprvé ve prospěch Mountfieldu
měnilo v 16. minutě po ideálně kopnutém
přímém kopu z hranice vápna. Autor přesně
mířené trefy byl Mlejn, 0:1.
Obdržená branka však Votroky nijak do
kolen nesrazila. Ba naopak. Od tohoto okamžiku převzali otěže hry do svých rukou
a technická, fotbalová vyzrálost slavila
úspěch nad agresivní, rychlou hrou. Od-
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měna v podobě gólu na sebe nenechala
dlouho čekat. Richard Jukl si ve velkém
vápně soupeře poradil s přesilou obránců,
šikovně prostrčil míč na volného Koppa
a zástupce společnosti SECA Borohrádek
mohl slavit, 1:1. Stejný hráč mohl navýšit
skóre o pět minut později, ale jeho střela jen
těsně minula soupeřovu svatyni.
Na konci poločasu měly oba týmy ještě po
jedné velké šanci, ale ani Jiroušek J. na
straně hokejistů, ale ani Vacek (SK EKO) na
straně Votroků úspěšní nebyli.
Druhý poločas začal lépe pro hosty, kteří se
po trefě útočně laděného Jirouška J. dostali
do vedení 1:2. Odpověď v podobě vyrovnávacího gólu opět přišla bleskově. Moravec
(BK Tour) ideálně uvolnil dobře hrajícího
Koppa a ten srovnal skóre na 2:2. Od této
chvíle sice byli Votroci lepším týmem
a svého soupeře uvěznili na jeho polovině,
ale hokejisté disponovali rychlými hráči,

Josef Janeček z firmy Uniprint patřil k nejzkušenějším hráčům v bíločerném dresu partnerů
Votroků.

Ředitel klubu Ing. Richard Jukl v souboji s hokejovým expertem Martinem Hostákem.

hlavně Němcem a Brettem, kteří čím dál častěji unikali do otevřené obrany domácích, a výborný Vašata v jejich brance nestačil všem soupeřovým šancím čelit. A tak skóre postupně
narostlo až na rozdíl třech branek. To v závěru pouze korigoval Sysel (Votrok) z nařízené
penalty, která byla správně nařízena za hraní rukou ve vlastním pokutovém území. Za
zmínku také určitě stojí břevno a další dobré šance Klvani (Porsche HK). Ten svým pohybem
a důrazem zaměstnával obranu soupeře po celou dobu hry a pro soupeře byl reálným nebezpečím.
Odveta se tak Mountfieldu povedla na jedničku. Domácí po utkání svému soupeři sportovně
pogratulovali k vítězství a nad lahodným mokem z produkce Havlíčkobrodského pivovaru
přítomní členové obou klubů již spřádali plány na další souboj na sportovním poli.
Partneři FC Hradec Králové – Partneři HC Mountfield HK 3:6 (1:1)
Rozhodčí: Mudruňka. Branky: Kopp 2x, Sysel (PK) – Brett 2x, Němec 2x, Mlejn, Jiroušek J.,
hráno bez ŽK, počet diváků 30. Partneři FC HK: Vašata – Vedlich, Kuhn, Jukl, Beránek, řehounek, Kváš, Klvaňa, Sysel, Vacek, Švásta, Bureš, Moravec, Kopp, Hochmann, Janeček,
Vlasák. Partneři HC Mountfield HK: Jiroušek J., Havlíček, Schejbal, Jiroušek P., David, Hosták, Brett, Linhart, Mlejn, Němec, Muharem, Nešpor, Zoubek, Dvořák.

NAVŠTIVTE wEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk.cz

TipOVACí sOuTěž

O výherci rozhodne až dodatečná soutěž
Fanoušci Votroků mohli v posledních dvou
domácích zápasech (žižkov, Ústí n./L.)
tipovat přesné výsledky. Ve hře byl originální, všemi hráči podepsaný dres.
O výherci však rozhodne až dodatečná
soutěž, která se bude konat o poločasové
přestávce právě dnes.
Od fanoušků do soutěže dorazilo přes 150
tipů. Ti většinou věřili, že Votroci oba domácí
zápasy zvládnou bez ztráty květinky. Pouze
10 procent soutěžících odhadovalo, že zisk
nebude stoprocentní, a Votroci alespoň
v jednom případě „škobrtnou“.
Mezi tipujícími, kteří správně odhadli zisk 4
bodů, ale neuhádli přesné skóre, byli také
Jiří Skalický a Marek Hájek. Ti přesně uhádli
výhru 3:1 nad týmem FK Ústí nad Labem,
ale ani jeden z nich netrefil bezgólovou re-

mízu s Viktorií Žižkov. Prvně jmenovaný věřil
v remízu 2:2 a druhý v remízu 1:1.
Proto rozhodne dodatečný „rozstřel“ o poločasové přestávce dnešního utkání FC Hradec Králové – FC Graffin Vlašim. Soutěž
bude fotbalový trojboj. Ten se bude skládat
z tří střel na terč ze značky pokutového kopu,
ze žonglování s míčem, tzv. „panenky“ a z vědomostní otázky, která se bude dotýkat
našeho klubu. Každá soutěž bude ohodnocena jako ve fotbale, tedy vítěz bere tři body,
při remíze každý po bodu a ten, kdo bude
v jedné ze soutěží méně úspěšný, ten si nepřipíše žádný bod. Poté se body sečtou
a vítěz si domů odnese podepsaný dres.
Pokud jste fanoušek některého z dnešních
soutěžících, neváhejte a podpořte ho na
cestě za výhrou.

Fanoušci mohli tipovat výsledky posledních dvou domácích duelů. Dnes si jeden z nich
odnese podepsaný originál dres FC Hradec Králové.
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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

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 (18. 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

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

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 – Č. Buděj.
Bohemians – Žižkov
Vlašim – Varnsdorf
Pardubice – Sokolov
Most – Hradec Král.
Zlín – Karviná
Vltavín – Třinec
Ústí n./L. – Táborsko

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

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
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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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