všesportovní stadion hradec králové

Neděle 18. května 2014 v 17.00 hod.

Zápas 27. kola

FC Hradec Králové – Bohemians Praha

Program 27. kola (18. 5. 2014)

Program 28. kola (25. 5. 2014)

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

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

partner
utkání:

O dNešNím sOuPeŘi
Bohemians Praha

Historie klubu sahá do počátku století, přesněji do r. 1905, kdy vznikl na severu Prahy fotbalový klub Tatran Prosek. Dalším mezníkem
v historii klubu bylo založení FC Střížkov v r.
1931. Oba kluby dlouhá léta fungovaly v oblasti Prahy 9. V r. 1996 došlo k jejich sloučení.
Za klub nastupovali například Ivan Čabala,
Ivo Knoflíček, Daniel Šmejkal, František Veselý ml. a další významní hráči.
V r. 2005 se střížkovský klub po dohodě s TJ
Bohemians Praha stává nástupcem slavného
jména Bohemky, čímž se zachovala histo-

rická kontinuita zkrachovalého klubu a nedošlo k jeho zániku. Snahou nadále zůstává
obnovit tradici světoznámého klubu. Nedořešený zatím zůstává spor o nástupnictví historie původní Bohemky, které svaz přiřkl nově
vzniklému „fanouškovskému“ klubu Bohemians 1905. V současné době hraje A mužstvo
zápasy na hřišti SK Prosek. B tým hraje v Březiněvsi a mládež využívá areál na Proseku
a hřiště v Čakovicích. Prvoligové ženy hrají
svá domácí utkání na SK Prosek, dorostenky
v Čakovicích a žákyně na Mělníku.

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2013/2014, po 26. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC MAS Táborsko
26
FC Hradec Králové
26
SK České Budějovice
26
FK Viktoria Žižkov
26
FK Ústí nad Labem
26
FK Baník Sokolov
26
FK Varnsdorf
26
MFK OKD Karviná
26
FK Pardubice
26
FK Fotbal Třinec
26
Městský FK Frýdek-Místek 26
FC Fastav Zlín
26
FC Graffin Vlašim
26
FK Baník Most
26
Loko Vltavín
26
FK Bohemians Praha
26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
...

FC Zbrojovka Brno
SK Slavia Praha
FK Mladá Boleslav
FC Slovan Liberec
1.FK Příbram
FC Baník Ostrava
FK Baumit Jablonec
SK Sigma Olomouc
AC Sparta Praha
FC Vysočina Jihlava
FC Viktoria Plzeň
FC Hradec Králové

15
15
15
13
13
12
10
11
9
9
7
8
9
7
4
5

7
6
5
5
3
6
8
5
7
6
9
6
3
7
6
3

4
5
6
8
10
8
8
10
10
11
10
12
14
12
16
18

40:21
46:25
43:20
37:26
36:32
29:27
36:27
40:32
30:27
35:37
27:29
25:27
25:40
26:42
22:48
21:58

52
51
50
44
42
42
38
38
34
33
30
30
30
28
18
18

13
12
11
5
3
3
-1
-1
-5
-6
-9
-9
-9
-11
-21
-21

74
71
70
63
62
61
60
59
56
55
54
51

23
17
16
12
8
7
9
5
5
4
3
-6

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po 36. kole
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35
35
36
35
35
35
35
35
35
36
34
36

23
22
22
20
19
19
19
17
17
16
16
14

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

7
8
10
12
11
12
13
10
13
13
12
13

69:36
91:40
81:38
50:46
80:51
70:51
66:56
64:43
59:47
69:76
62:47
65:58

sOuPisKA BOHemiANs PrAHA, a.s.
Fotbalová národní liga – jaro 2014

Brankáři:

1

DANěK

Michal

06. 7. 1983

MANDOUS

Aleš

21. 4. 1992

8

KrIŽAN

Mário

28. 7. 1989

9

JeŽDíK

Václav

03. 7. 1987

10

ŠIDLO

Jakub

20. 1. 1992

12

rýDeL

Filip

30. 3. 1984

14

LAŠTOVKA

Josef

20. 2. 1982

16

HOCHMeISTer

radek

06. 9. 1982

24

NOreK

David

18. 5. 1988

30
Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

2

SLOBODA

roman

14. 1. 1987

3

HOUŽVIČKA

Michal

08. 8. 1987

4

HOVOrKA

Marek

24. 10. 1991

6

VAN OUDTSHOOrN

Miguel

15. 2. 1993

7

SUK

Jiří

18

KyNDL

Matěj

25. 1. 1993

19

DeMeTer

Michal

15. 5. 1982

21

ONDrUŠíK

Petr

10. 6. 1990

23

HáJeK

Jakub

13. 1. 1991

25

VLKANOVA

Adam

04. 9. 1994

IBrAGIMOV

Aziz

21. 7. 1986

5

26. 10. 1993

13

COIMBrA

Higor

07. 8. 1987

15

JUST

Josef

06. 10. 1992

17

BUKAČ

radek

12. 6. 1981

26

BOČeK

Jan

17. 8. 1993

28

FIKeJZ

David

22. 2. 1985

Realizační tým:
roman VeSeLý – Hlavní trenér
Jaroslav HAVrDA – Kondiční trenér
MUDr. Jan KAUFMAN – Lékař
Štefan GASPArOVIČ – Masér

Svatopluk PLUSKAL – Vedoucí týmu
Peter BArTALSKý – Trenér brankářů
Michal DyML – Vedoucí týmu
Jiří TyMICH – Asistent trenéra

Management klubu:
Karel KAPr – Předseda
Michal DyML – Sportovní ředitel

Martin BArTONíČeK – Sekretář
Jaroslav VLASáK – Bezpečnostní Manager
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁPAsY

25. kolo: FC Hradec Králové – FC Graffin Vlašim 4:2
V dalším duelu přijeli na Všesportovní
stadion fotbalisté ze středočeské Vlašimi.
Východočeši se dostali do vedení hned
po dvou minutách a měli několik dalších
příležitostí svůj náskok zvýšit. Ale byli to
naopak hosté, kteří po dvou přihrávkách
do šestnáctky skóre zápasu otočili. Po
změně stran se hradecký stroj opět rozjel
a během dvaceti minut vstřelil tři branky.
Na jejich počátku byl skvělý nahrávač
Emir Halilović, který podal vynikající výkon. Votroci si výhru zasloužili, hráli na
doraz a s velkým nasazením.
Luboš Prokopec: „Myslím
si, že pro diváka to bylo
hodně zajímavé utkání, ve
kterém padlo šest branek.
Zápas byl z obou stran
trošku bláznivý, hrálo se nahoru dolu, bylo tam spousta
zvratů a mnoho zajímavých situací. Jsme
rádi, že jsme zase ukázali vnitřní sílu a nepříznivý stav dokázali odvrátit. Myslím si, že
jsme si za náš výkon zasloužili vyhrát!“
Jan Shejbal: „Byl to pro nás
těžký zápas a celý týden jsme
se na něj připravovali, protože jsme věděli, že Vlašim
měla za sebou sérii výher, ať
doma nebo venku. Měli jsme
ze soupeře trošku respekt,
ale povedlo se nám dát hned ze začátku gól,
to nás nakoplo a dostali jsme se na koně.
Mohli jsme přidat ještě další branky, ale pak
přišel útlum a soupeř z ničeho vyrovnal.
Chtěli jsme dát gól do šatny, ale paradoxně
jsme ze stejné situace po centru do vápna
dostali druhou branku. To nás trošku shodilo

dolů. V kabině jsme si řekli, že máme na to,
abychom zápas otočili, že musíme makat,
hrát na doraz a že to zvládneme. Naštěstí
jsme hned na začátku dali Adriánem rolkem
vyrovnávací branku a to nás znova nakoplo.
Pak už jsme byli lepším týmem a soupeř měl
vyloučeného hráče. Jarda Zelený zvýšil na
3:2 a zápas jsme si v klidu pohlídali. Dali jsme
další branku a měli ještě hodně šancí aspoň
na pět gólů. Jsme rádi, že jsme tři veledůležité body urvali! Musíme již koukat na další
zápas a udělat tři body ve Frýdku.“
Emir Halilović: „Začátek zápasu byl fenomenální, když
jsme šli v druhé minutě
gólem Pavla Dvořáka z penalty do vedení. Pak jsme
měli další šance, ale chyběla
nám přesnost v zakončení.
Vlašim nás za to potrestala dvěma góly. Do
druhého poločasu jsme chtěli skóre srovnat,
což se nám rychle podařilo. Potom už to šlo
samo a přidali jsme další dvě branky. Vytvořili jsme si ještě mnoho dalších šancí, ale ty
jsme bohužel nedali.“
Pavel Čermák: „Důležitá výhra. Dostali jsme se brzo do
vedení a mohli zvýšit na 2:0,
ale nedali jsme. Soupeř nás
potrestal a nakonec skóre
ještě otočil. Do šatny o poločasu se nám nešlo moc
dobře, ale věřili jsme, že zápas otočíme
a taky se tak díky Bohu stalo. A moje branka?
Byla to celá akce emira Haliloviće, který zatáhl míč po křídle a já jsem byl jen na jejím
konci. emir si mohl vybrat komu nahraje. Nahrál mně a já jsem to levačkou trefil.“
Připravil Petr Přibík

NAVŠTIVTe weBOVé STráNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HrADeC KráLOVé

www.fchk.cz
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁPAsY

26. kolo: MFK Frýdek-Místek – FC Hradec Králové 3:1

Luboš Prokopec: „Zaslouženě jsme prohráli, protože
nás soupeř v 1. poločase
přehrával. Byl lepší, agresivnější a lépe se pohyboval.
Dostal se do 4 šancí a 3 z nich
proměnil a jestliže 3x v prvním poločase inkasujeme, tak je pak strašně
těžké s tím zápasem něco dělat. Takže pro
nás je to facka. My teď musíme zvládnout ty
další zápasy, které jsou před námi.“
Marek Plašil: „První poločas
byl z naší strany hrozný. Nedařila se nám kombinace
a hráli jsme špatně dopředu
i dozadu... Ve druhé půlce
jsme se snažili s tím něco
udělat, ale už to moc nešlo.
Byl to od nás hodně nepovedený zápas.“

Jaroslav Zelený: „Bohužel
jsme ve Frýdku propadli.
Soupeř dal tři balóny do
vápna a bylo v podstatě po
zápase, protože my jsme si
za první poločas vůbec nic
nevytvořili. Nedostávali jsme
se do hry a nedařila se nám kombinace. Ve
druhém poločase jsme sice snížili na 3:1, ale
vůbec jsme na to nedokázali navázat a bohužel jsme asi zaslouženě prohráli.“
Pavel Dvořák: „První poločas byl od nás velmi špatný.
Prostě hráli jsme jenom na
vlastní polovině a když jsme
získali balón, tak jsme hráli
dozadu a na soupeřově polovině jsme si nebyli schopni
přihrát. Soupeř nás nechal hrát a vyrážel do
brejků, z nich nás potrestal a bylo prakticky
po zápase. I když ve druhé půli jsme docela
brzo snížili a kdybychom s dalších šancí dali
kontaktní gól na 3:2, tak mohl být zápas
ještě zajímavý. Zápas jsme si prohráli v prvním poločase a takhle dohánět skóre, to už
je těžké. A moje branka? Mára Kulič kopl
roh, míč propadl ke mně a pravačkou jsem
ho dal do prázdné branky.“
Připravil Petr Přibík

25. kolo, 4. května 2014:
FC HK – FC Graffin Vlašim 4:2 (1:2)
Branky: 1. Dvořák (PK), 47. rolko, 56. Zelený, 65. Čermák – 35., 42. Matějka. ŽK: Janoušek – Průcha, ČK: 56. Vebr. rozhodčí:
Pechanec – Pochylý, Machálek. Diváků 1862.

FC HK: Koubek – Holeš, rolko, Plašil, Čermák – Shejbal, Halilovoč, Kulič (77. Hovorka),
Janoušek, Zelený (81. Malinský) – Dvořák
Vlašim: Chudý – Petrů, Kryštůfek, Simerský,
Starý (73. radoš) – Vebr, Hronek – Sus, Faouzi), Průcha, Janda – Jícha, Matějka

26. kolo, 11. května 2014:
MFK Frýdek – Místek – FC Hradec Králové 3:1 (3:0)
Branky: 23., 43. Žídek, 45. Staško – 59. Dvořák. ŽK: Cigánek – Zelený. rozhodčí: Marek
– Nádvorník, Černý. Počet diváků: 3174.
MFK Frýdek – Místek: Prepsl – Švrček, Lite-

rák, Cigánek, Žídek – Uvíra – Talián (89.
Coufal), Palko, Zapalač – Staško (84. Soukup), Prokeš H (80. Kmoníček)
FC HK: Koubek – Holeš, rolko, Plašil, Čermák (20. Poděbradský) – Hovorka (46.
Kulič) – Shejbal, Janoušek, Zelený (54. Vaněček) – Halilovič – Dvořák

K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na Moravu, kde se
střetli ve Frýdku-Místku s místním městským klubem. První poločas se východočechům herně vůbec nevydařil a do kabin
odcházeli s třígólovým mankem. Po
změně stran Hradec sice vstřelil branku,
ale to bylo z jejich strany vše a domácí si
zaslouženou výhru pohlídali.
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JAK TO BYLO NAPOsLedY

Fotbalová národní liga, sezóna 2013/2014, 13. kolo
Jak napsaly některé deníky, Votroci prožili
na Střížkově zlý sen. Po sérii výher a jednom
remízovém utkání ve Vlašimi, odjížděli na
půdu FC Bohemians jako velký favorit.
Vždyť v té době byli Votroci na samé špici
FNL, domácím naopak patřil opačný pól tabulky.
Ale jak zní okřídlená věta legendy mezi fotbalovými trenéry Tomáše Pospíchala „Fotbal nemá logiku“ a hradečtí fotbalisté
odjížděli z Prahy s prázdnou. Jak se vyvíjelo
samotné utkání?
FK Bohemians Praha – FC HK 1:0 (0:0)
Branky: 89. Ibragimov. rozhodčí: Proske –
Vysloužil, Antoníček. ŽK: 28. Laštovka, 65.
Novotný, 82. Ptáček, 83. Kuzmanovič – 87.
Dvořák. Počet diváků: 711.
Sestavy: FK Bohemians Praha: Brauneis –
Ježdík, Šídlo, Bohata, Novotný (90. Faltus),
Ptáček, Volek, Hájek (90. Suk), Laštovka –
Ibragimov, Kuzmanovič.
FC HK: Lindr – Plašil, rolko, Pillár, Poděbradský – Shejbal (69. Malinský), Schwarz
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(61. Halilovič), Šisler, Zelený – Dvořák, Vaněček.
Ve slunečném dopoledni se v prvním poločase nehrál fotbal, který by zrovna potěšil
duši fotbalového fanouška. Votroci byli častěji u míče a byli rozhodně aktivnějším
týmem, nicméně dobře zformovaná obrana
domácích jim toho mnoho nedovolila.
Jedna z mála zajímavých situací se odehrála
ve 12. minutě, kdy se uvolnil Shejbal a nahrávkou hledal nabíhajícího Dvořáka, ten
míč však zasáhnout nestihl. Jediný střelecký
pokus v první půli viděli diváci na Střížkově
ve 40. minutě a zasloužil se o ní aktivní
Honza Shejbal, ovšem brankář Brauneis byl
pozorný a míč lapil.
V druhé pětačtyřicetiminutovce měl hned
v úvodu obrovskou gólovou šanci David Vaněček, když se objevil nečekaně v malém
vápně domácích, ovšem z bezprostřední
blízkosti stačil trefit jen gólmana Bohemians
Brauneisa. Poté hra upadla opět do průměru a proti houževnatému soupeři se Vo-

troci dlouho nemohli prosadit. Další dobrá
příležitost přišla po rohovém kopu v 70. minutě, kdy se po obrovském závaru nejlépe
zorientoval Vaněček a jeho přízemní střelu
musel domácí brankář zlikvidovat s vypětím
všech sil. V 76. minutě poprvé pořádně zahrozili i svěřenci trenéra Miloše Sazima,
když útočník Ibragimov o kousek netrefil letící balón, který byl nebezpečně blízko
branky Jiřího Lindra.
V 83. minutě po centru Malinského zahrál
v pokutovém území jeden z fotbalistů Bohe-

mians Praha rukou a sudí Proske nařídil penaltu. K exekuci pokutového kopu se postavil kapitán Šisler a jeho střelu k pravé tyči
gólman Brauneis chytil. V 89. minutě bohužel přišel trest za neproměněné příležitosti
a hráči Bohemians se dostali do vedení. Ibragimov se po individuálním uvolnění dostal
k balónu a přesnou střelou k tyči nedal Lindrovi žádnou šanci, 1:0. V samotném závěru
si Votroci vytvořili velký tlak, ale k vyrovnávací brance to již nevedlo. Proto se tým FC
Hradec Králové vrací z Prahy bez bodů.
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rOZHOvOr

s Janem Shejbalem, záložníkem FC HK
Velký talent hradecké kopané je sice v A týmu benjamínkem, ale v letošním roce se stal oporou záložní řady Votroků. Na svém kontě má 1260 druholigových minut, čímž je doposud desátým nejvytěžovanějším hráčem prvního týmu, a 4 vstřelené branky. Ano, mluvíme o JANu
SHEJBALOVi (20. 4. 1994), který v nedávných dnech oslavil kulaté dvacáté narozeniny
a jako třešnička na dortu mu do schránky přistála pozvánka do reprezentace U-21.
Honzu jsme zastihli během přípravy na středeční mezinárodní utkání Slovensko U-21 – Čr
U-21(výsledek byl znám až po uzávěrce vydání ČBG), které se odehrálo ve slovenském
městě Senec. Pro Honzu to byla v této věkové kategorii premiéra.
Jak ses na prestižní zápas proti Slovensku
těšil, když ses nominaci dozvěděl?
O nominaci jsem se dozvěděl v úterý 6. 5.
od Pana Černíka , sekretáře klubu, který mi
ji poslal e-mailem a už od té chvíle jsem se
nejen na zápas, ale na celý reprezentační
sraz moc těšil.
Měl jsi před utkáním nějaké
náznaky od trenéra Dovalila, zda nastoupíš?
Během tréninků mě trenér
Dovalil zařazuje na post levého záložníka. Na pozici
krajních záložníků tu ještě
jsou Nerad z Bohemians
1905, Hablich z Varnsdorfu
a boleslavský eliáš. Signály
o tom zda do utkání nastoupím či nikoli jsem neměl.
Na srazu jsi s Tomášem Holešem, naopak druhý Tomáš (Koubek) tentokrát pozván nebyl. Zastoupil jsi ho?
(Směje se) Dá se říci, že ano. S Holim jsme
na pokoji, takže spolu trávíme téměř veškerý
čas. Ve volných chvílích odpočíváme na pokoji, sledujeme TV , Holi občas hraje nějaké
hry na tabletu, a já se snažím věnovat studiu na maturitu, která mě čeká v nadcházejícím týdnu.
Tak to ti určitě nikdo nezávidí. Určitě máš
nadcházející dny hodně náročné …
Studuji Sportovní Gymnázium v Pardubicích. Písemné maturitní zkoušky mám již za
sebou a v příštím týdnu mě čeká ústní maturita, z které mám celkem velké obavy. Co
-8-

se týče skloubení fotbalu a škol,y tak si myslím, že se to dá zvládnout. Já měl od svého
přestupu do FCHK ve škole zaveden individuální plán a docházel jsem do školy převážně jen na zkoušky. Takže jsem měl spíše
takové samostudium. Na předměty jako
jsou matematika a němčina
jsem docházel na doučování. S angličtinou a celkovou přípravou na maturitu mi
pomáhá přítelkyně, která studuje druhým rokem Pedagogickou Fakultu na UHK.
Chystáš se pokračovat ve
studiu?
Pokračovat ve studiu se nechystám. Myslím si, že vysoká škola by byla nad mé
síly.
Pojďme domů k Votrokům.
V letošní sezóně ses katapultoval do prvního týmu a jsi základním pilířem sestavy
trenéra Prokopce.
Myslím si, že každá sezóna je těžká, a ta letošní o to více, protože již před začátkem
soutěže bylo naším cílem postoupit, takže
všechny zápasy hrajeme pod určitým tlakem. Já jsem se do základní sestavy poprvé
dostal v nějakém osmém kole. Týmu se v té
době dařil, o tak jsem se v sestavě udržel
i po nadcházející kola, v kterých se mi povedlo dát i nějaký ten gól. Není jenom těžké
dostat do sestavy, ale také se v ní udržet.
V týmu máme velkou konkurenci.
Jaké zápasy máš vrytý do paměti nejvíce?

Nejvíce mi uvízl v paměti domácí zápas
s Mostem a ten poslední zápas ve
Frýdku... Most proto, že jsem vstřelil svůj
první gól a také kvůli tomu, že jsme soupeře
porazili jednoznačně 4:1. Podle mého názoru
jsme předvedli jeden z našich nejlepších výkonů. A co se týče prohraného zápasu
s Frýdkem Místkem, tak ten byl velmi špatný.
Na druhou stranu, „všechno zlé je pro něco
dobré“. Tento zápas mi ukázal spoustu chyb,
kterých se dopouštím, a na kterých se budu
snažit v budoucnu pracovat.
A který fotbalový okamžik bys okamžitě ze
svého života nejraději vymazal?
Mezi nejhorší okamžiky bych zahrnul poslední podzimní zápas s Karvinou, při kterém jsem si zranil koleno. Tím se pro mě
značně zkomplikovala zimní příprava.
Příští týden pořádá náš klub nábor mladých nadějí. Ty jsi hlavním partnerem této
akce. Zavzpomínej, jak to bylo v tvém případě, kdo tě k fotbalu přivedl, kde jsi
nazul své první kopačky?
K fotbalu mě asi v 5 letech přivedl můj táta.
Poprvé jsem nazul své „hadráky“ v mé
rodné vesnici v Dolní rovni na hřišti místního
TJ Sokol roveň. Jelikož táta v této době trénoval roveňský dorost, často jsem s ním
chodil na tréninky, během kterých jsem si na
hřišti kopal. Po nástupu do školy jsem se
začal fotbalu věnovat ještě více. V té době
totiž fungovalo propojení mezi mládežnickým fotbalem v TJ Sokol roveň a Základní
školou T. G. Masaryka pod názvem Fotbalová škola Luboše Kubíka. V této organizaci
bylo více než 50 fotbalistů a tréninky probíhaly i 3x týdně, a to nepočítám, co jsme se
s kluky nahráli fotbálků při hodinách TV.
Takže jsme kopali do míče téměř každý den
a moc rád na tuto dobu vzpomínám.
V tomto týmu bych chtěl jednou ukončit
svou fotbalovou kariéru.
Táta tě k fotbalu přivedl, a jak tě rodina
podporuje dnes?
rodina mě velmi podporuje od mých začátků až po současnost. Chtěl bych jím
tímto také velmi poděkovat za to, co
všechno museli kvůli mému kopání podřídit
a obětovat. Nyní mě v Hradci podporuje
i přítelkyně, která navštěvuje každý domácí
zápas.
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Bydlíš v Pardubicích. Neběhá ti trochu
mráz po zádech, kdyby se o postupu
mělo rozhodovat v posledním kole, kdy
právě zajíždíme do města perníku?
Bydlím v Dolní rovni, ale v Pardubicích jsem
strávil velkou část své fotbalové kariéry
a dosud mám v Pardubicích spoustu kamarádů. Pokud by se mělo rozhodovat o postupu tam, tak si myslím, že by to byl velmi
vyhecovaný zápas. Byl bych ale raději,
kdyby se nám podařilo postoupit ještě před
posledním kolem.
V minulém kole však přišlo klopýtnutí ve
Frýdku-Místku. Nehonila se ti porážka
přes týden v hlavě?
Byl to zápas, z kterého si chci vzít co nejvíce
ponaučení a dále se jím nezabývat.
Nyní nás ovšem čeká domácí zápas se
střížkovskou Bohemkou. S čím půjdete
do utkání?
My máme jasný cíl před každým zápasem.
Všechno ostatní, než je výhra, je pro nás
ztráta. A pokud chceme postoupit, tak
především domácí utkání musíme bezpodmínečně vyhrávat.
A jak vidíš všechna závěrečná utkání?
(Střížkov, Zlín, Vltavín, Pardubice)
Každý zápas je jiný a stát se může cokoliv,
takže těžko říci jak tato utkání dopadnou.
Mým přáním je, abychom postoupili, a to jak
budou utkání vypadat, to momentálně moc
neřeším. V současné fázi soutěže již účel
světí prostředky.

JuNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2013/2014

FK Varnsdorf jun. – FC Hradec Králové jun. 3:3 (1:1)
Branky: 8. Daníček, 64. Volf, 67. Čurgali – 42. Jukl, 58. Bláha, 89. Zbudil. rozhodčí: Černý
– Kubr, Baum. FK Varnsdorf: Klouda – Zieris, Mach, Čurgali /K/, ruszó (62. Prieložný), Šimoník, Černý, Daníček, Martan, Volf, Halbich. FC HK: Ordelt – Vyšehrad (70. Heger), Soukup, Hrabar (75. Dočekal), Kopřiva, Krčál /K/, Sixta, Jukl, Drozd, Bláha, Langr (79. Zbudil).
Votroci si připsali další bod do tabulky za remízový zápas, ve kterém padlo celkem šest branek. Tu poslední, která znamenala bodový zisk pro hostující tým, zaznamenal v poslední
minutě utkání Zbudil.
Bázlivě vstoupili do utkání mladí Votroci na českolipském stadionu Arsenalu v 36. kole Juniorské ligy proti „domácímu“ Varnsdorfu. Jejich nedůslednost a ztráta míče ve středu pole
v 9. minutě znamenala pro hráče v bílém vedení, když se po centru zprava trefil k tyči Daníček 1:0. Východočeši se do hry dostávali postupně a po půlhodině přišly i příležitosti Drozda
a Jukla. Ten se také prosadil tři minuty před poločasem, když vrátil do sítě Kloudou vyražený
míč po tvrdé střele Soukupa z 20 metrů, a srovnal na 1:1.
Druhý poločas byl průběhem jako na houpačce. Nejprve nabíhajícímu Bláhovi při rohu nabil
zpětnou hlavičkou Krčál a bylo to 1:2. Po hodině hry však přišly v rozmezí dvou minut dvě
standardky domácích a ti je přetavili ve dvě branky. Nejprve Volf a poté Čurgali zužitkovali
centry Daníčka a otočili skóre ve svůj prospěch 3:2. Trenér Veselý prostřídal, stáhl hru na tři
obránce a Hradečtí se s výsledkem nesmířili. Jejich závěrečný tlak byl nakonec úspěšný. Po
autovém vhazování v 89. minutě vyhrál Jukl souboj před pokutovým územím domácích,
uvolnil Soukupa, který sklepl Zbudilovi a ten v těžké pozici nekompromisně propálil Kloudu
a vyrovnal na 3:3. V nastavení mohl nechat domácí vypít kalich hořkosti Krčál, ale hlavou poslal míč do břevna.
Jaroslav Veselý, trenér: „Proti velmi zkušenému soupeři jsme byli zpočátku bojácní, čímž
jsme mu umožnili i zasloužené vedení. Vzdorovat jsme mu dokázali až v poslední čtvrthodině prvního poločasu, kdy jsme srovnali skóre. Vstup do druhé části hry se nám povedl, ale
pak přišel zkrat. Až v závěru jsme enormním úsilím srovnali a mohli i strhnou vítězství na
svoji stranu. remíza je však spravedlivá.“
FC Hradec Králové jun. – AC Sparta Praha jun. 0:1 (0:0)
Branky: 49. Pešek, ŽK: Sixta. rozhodčí: Zadinová – Hock, Ježek. Počet diváků: 100. FC HK
jun: Jehlička – Soukup, Zezula, Krčál, Drozd (73. Langr) – Jukl, Sixta, Vobejda, Kopřiva (54.
Hrabar) – Dočekal (54. Hlavsa), Bláha. Sparta jun.: Kotěra – Macháč, Matějka, Vokoun,
Vondra – Čavoš – reiter (62. Moravec), Miskovič, Pešek (82. Kitanovič) – Skopec (84. Surmaj), Nečas.
Zajímavý duel viděli v pondělí diváci v Orlické kotlině. V rámci 37. kola Juniorské ligy do
města pod Bílou věží přicestovala pražská Sparta. První poločas se odehrál bez branek,
v tom druhém se jednou trefili hosté a to jim také stačilo k zisku všech bodů.
Ale popořadě. Domácí tým začal utkání velmi kvalitně a během prvních deseti minut se dostal do dvou slibných příležitostí. Nejprve po pravé straně unikl agilní Bláha, jenže jeho zpětnou přihrávku obrana hostí zablokovala. O chvilku později unikl po opačné straně Jukl,
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ovšem jeho centr na Bláhu dopadl stejně. Spolupráce těchto dvou Votroků, kteří si každým
zápasem říkají o triko v A týmu, fungovala a do konce poločasu předvedli ještě několik povedených kombinací.
Příležitost měli i hosté. V 24. minutě se středem hřiště uvolnil Pešek a jeho rána z 2O metrů
pořádně prověřil Jehličku. Následná dorážka Vondry skončila nad brankou. A ještě jednou
sparťanská juniorka. Na přesný centr Čavoše si nejvýše vyskočil Skopec a Jehlička musel
vytasit jeden ze svých zákroků.
Z kraje druhého poločasu se střelecky prosazoval opět sparťanský Pešek. Při jeho prvním
střeleckém pokusu ještě zasáhnul Jehlička, ale na ten druhý z hranice vápna již byl krátký,
0:1. Velkou příležitost ke zkorigování výsledku měl hned vzápětí Sixta, ale tu správnou příležitost ke střele nejprve propásl, aby hned jeho následná střela z malého vápna skončila
těsně nad Kotěrovou brankou. Velkou parádu předvedli po hodině hry Jukl s Drozdem.
Prvně jmenovaný ideálně hlavičkou sklepl centrovaný míč na hradeckého beka, který z „voleje“ vypálil, ale bohužel přímo do náruče sparťanského brankáře. Podobnou akci předvedli
na druhé straně Pešek s Nečasem, ovšem výsledkem byla střela nad branku Votroků. V závěru utkání se Votroci tlačili do zakončení, změnili své rozestavění na tři beky, ale nebylo jim
to nic platné. Sparťané své jednobrankové vedení uhájili, a i když by utkání více slušela remíza, z Hradce Králové si odvezli všechny body.
-1 1-

rOZHOvOr

s Jakubem Šípkem, mladou nadějí FC HK
Další z klenotů Fotbalové akademie FC Hradec Králové vyrůstá v nejmladším dorostu. Ať
ještě věkem žák, nastupuje JAKuB ŠíPEK (21. 2. 1999) v kategorii dorostu pod vedením bývalého vynikajícího fotbalisty SK Hradec Králové Karla Havlíčka.
Jakub s fotbalem začínal v Lanškrounu, ale jeho cesta do Fotbalové akademie FC Hradec
Králové vedla přes pražskou Slavii, kde trávil svoje fotbalové dětství. S Kubou jsme si vyprávěli po úvodním utkání Kouba Cupu, kde fotbalové naděje našeho hradeckého klubu reprezentují Královéhradecký kraj. V úvodním utkání si poradili s reprezentací Jižní Moravy
4:1 a Jakub zaznamenal hattrick.
Kdo tě, Kubo, k fotbalu přivedl?
Samozřejmě táta, který fotbal hrál a přál si,
abych ho hrál i já. V žákovské kategorii si
mě vyhlédli agenti Slavie Praha, a tak jsem
v žácích v Praze dva roky hostoval. Jenže
tam jsem nestíhal dojíždět a trenér chtěl,
abych tam bydlel, což nešlo. V ten moment
přišla nabídka z Hradce Králové, a od minulého roku jsem v FC HK na přestup.
Ač jsi ještě věkem žák, nastupuješ za dorost …
Ano, jsem v kategorii U-16 u pana Havlíčka.
V zimě jsem byl posunutý ze starších žáků,
kde mě trénoval pan Krejčík.
Na jakém postu nastupuješ?
Mé oblíbené posty jsou v záloze nebo v útoku. V žácích spíše převažoval útok, nyní je to
spíš záloha, což si myslím, že mi sedí více.
Jsi ofenzivně laděný fotbalista. Jak jsi na
tom se střílením branek?
Zatím jsem byl v každém týmu nejlepší. Daří
se mi i v této kategorii, když jsem dal na jaře
osm gólů. To si myslím, že je slušné a jsem
spokojený. Góly, to je to, co se ode mne
očekává.
Jsi mladý fotbalista, ale přeci jen, na který
zápas či turnaj nejvíce vzpomínáš?
Určitě loňské Halové mistrovství Čr, kde
jsme skončili na druhém místě. Tam byly
zřejmě nejlepší utkání, i když v hale, co jsem
zažil. Pak mám velké zážitky se Slavii Praha,
když jsme hráli s Valencií nebo s Atleticem
Madrid v Andoře. Nejlepší zápas jsem odehrál asi proti Tottenhamu Hotspur, když jsme
vyhráli 2:0 a já vstřelil oba góly.
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Svými výkony si určitě říkáš o reprezentační mládežnický dres …
reprezentace, to je pro mě velký sen. Snažím se dělat vše pro to, abych se tam jednou probojoval. Nyní mně všichni říkají, že
bych měl mít výkonnost, abych se do mládežnického výběru dostal. Vše ale záleží jen
na mně. Musím hlavně makat. Možná mám
dobře nakročeno i po dnešním prvním
utkání v Kouba Cupu, kde jsem vstřelil tři
góly (směje se).
Kouba Cup je populární turnaj tvé věkové
kategorie a letos ho pořádá náš fotbalový
kraj…
Určitě je velmi známý a sledovaný. Na zápasech je hodně agentů, trenérů, kteří si všímají
hráčů. Je to taková startovní čára do různých
hráčských agentur nebo reprezentací.
Koho máš za fotbalový vzor?
Určitě Thierry Henry. Na něm se mi vždy líbilo, jak se pohybuje, zakončuje a jak na
hřišti přemýšlí. Myslím si, že jeho styl se hodí
ke mně.
Na jaký fotbal se nejraději díváš?
Na Premier League, protože tam je od
všeho něco. Líbí se mi důrazný fotbal, tvrdý,
ale kde padá hodně gólů. Vyznávám kombinační fotbal.
Tvůj o rok starší spoluhráč Jiří Miker je
v hledáčku Chelsea. Máš nějakou podobnou zkušenost i ty?
Hlavně záleží na mně, jestli všem budu ukazovat, že fotbal umím a zda ve mně něco je.
Pak bude záležet také na mé agentuře, jestli
mě někam pošle. Možná v létě něco přijde.

V červnu končíš základní školu. Kam se na
studia chystáš dál?
Na Střední stavební průmyslovou školu
v Hradci Králové. Mělo by to být pro mě
ideální, skloubit studium se školou. Neměl
bych tam mít problém.
Co tvoje zázemí, rodiče?
rodiče mě podporovali, než jsem přišel do
Hradce na internát. Nyní jsem na Bavlně,
kde mně hrozně pomáhá klub, a to i fi-

nančně. rodina mi ve fotbalové kariéře pomohla nejvíce a stojí vždy při mně.
Takže naši fotbalovou akademii bys svým
vrstevníkům doporučil?
Určitě. Je to suprový, bezvadní trenéři, tréninky… Kdo fotbal miluje, ten se tady má výborně. Máme hřiště hned u ubytování, takže
si přidáváme i večer. Zázemí, pokoje, jídelna
a společenská místnost na výborné úrovni …
Děkujeme a ať se ti v tvé kariéře daří.

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

8

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

19

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

25

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. 26 - záložník FC Hradec Králové
Emir Halilović

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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PArTNer dNešNíHO ZÁPAsu
VINOTéKA U MAZLíKA Hradec Králové

Naše ViNOtéKA u MAZLíKA Hradec Králové, kterou najdete v rybově ulici na
novém sídlišti Nová Plachta (za Petrofem),
nabízí kvalitní zahraniční a moravská vína.
Každý měsíc pro zákazníky připravujeme
různé akce. Vinotéka u Mazlíka Hradec Králové je pro vás otevřena ve dnech: pondělí –
pátek v čase 13–20 hod. a v sobotu a v neděli v 16–20 hod.
Široký sortiment kvalitních vín od vynikajících vinařství, pestrá nabídka doplňkových
produktů, příznivé ceny a příjemný odborně
vyškolený personál – to jsou hlavní důvody,
proč by nová Vinotéka u Mazlíka Hradec
Králové neměla ujít vaší pozornosti. Prodáváme nejen sudová vína, ale také vysoce
kvalitní lahvová vína, naše Vinotéka u Mazlíka Hradec Králové nabízí i sekty a champagne, dále různé doplňky, například
vývrtky a italské slané tyčinky. Vinotéka
u Mazlíka Hradec Králové nabízí rovněž
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pravé pálenky. Naši největší nabídku však
tvoří kvalitní odrůdová lahvová vína.
Vinotéka u Mazlíka pořádá řízené degustace
vín. Nevíte, jak originálně oslavit s přáteli narozeniny? Nebo se jen chcete s přáteli sejít
a dobře se pobavit? řízená degustace vín je
k tomu výbornou příležitostí. Ceny řízené
degustace jsou příznivé (3600 Kč pro 12
osob). Můžete si tak s přáteli naplánovat
krásnou akci, na kterou budete jistě rádi
vzpomínat. rezervujte si termín řízené degustace již nyní na čísle: 604 734 956.
Vinotéka u Mazlíka Hradec Králové nabízí
vína, která si skutečně zamilujete. U výběru
dodavatelů totiž naše vinotéka dbá na kvalitu, díky čemuž si můžeme dovolit pořádat
také ochutnávky na prestižních společenských i firemních akcích. Vinotéka u Mazlíka
Hradec Králové nesídlí přímo v centru města
Hradec Králové, nicméně kdo chce kvalitu
a jednou si k nám cestu najde, vždy má

důvod se vrátit. Cílem, který si naše vinotéka
vytýčila, je prodávat víno, které chutná, protože spokojenost zákazníků je pro nás prioritou. Mezi velice oblíbená patří sudová vína.
Tato vína prodáváme za výhodné ceny.
Vinotéka u Mazlíka Hradec Králové – víno
jako dárek – nabídka pro firmy a úřady. Pro
firmy a různé organizace nejen z regionů
Hradec Králové a Pardubice, ale z celé Čr,
například pro obecní či městské úřady, naše
Vinotéka u Mazlíka Hradec Králové připravila
speciální nabídku: můžete si u nás objednat
vína, u nichž přímo na lahvi vína bude tzv.
„vypískován“ název či logo vaší firmy nebo
organizace – a to s jakýmkoliv doprovodným
textem. Víno s pískováním je vhodné například jako vánoční dárek. reklamních předmětů je celá řada, víno však není těžítko, víno
je dárek, který potěší. Naše Vinotéka u Mazlíka Hradec Králové vám ráda zajistí výrobu
vína s vypískováním – udělejte tímto způsobem reklamy radost svým zaměstnancům či
obchodním přátelům.
Jedním z nejlepších vín, které naše Vinotéka
u Mazlíka Hradec Králové nabízí, je Châteauneuf du Pape z francouzského vinařství
Domaine La Boutiniere. Zajímavý je i sekt

z Vinných sklepů Lechovice, který zrál na
dně Vranovské přehrady od 22. 9. 2007 až
do 9. 8. 2008 – a to za působení stabilního
tlaku kolem čtyř atmosfér. Nabídka špičkových kvalitních vín, které má naše vinotéka
v sortimentu, je velmi široká. Vinotéka
u Mazlíka Hradec Králové spolupracuje
s nadací Kapka naděje, rovněž naše vinotéka navázala spolupráci s Centrem paraple. – více – (přímý prolink na aktualitu
v sekci Aktuality: Nově otevřená vinotéka nabízí Châteauneuf du Pape i sekt ze dna Vranovské přehrady).
Vinotéka u Mazlíka Hradec Králové nabízí
víno ze známých vinařství
Vinotéka u Mazlíka Hradec Králové nabízí
víno od společností: Víno Hruška s.r.o. –
Blatnička • Vinidi – Slovakia • Vinařství
U Kapličky s.r.o. – Zaječí • Vinařství Kosík –
Tvrdonice • ZD Sedlec – Sedlec u Mikulova
• Vinařství Pod Martínkou – H. Věstonice •
Vinařství Jedlička & Novák – Bořetice •
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. – Lechovice • Mochel – Lorentz – France • Boutiniere – France • Moët & Chandon – France
• Santa Alicia – Chile.
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NeJmeNší vOTrOCi
měLi svůJ TurNAJ
Klub FC Hradec Králové pořádal svůj vůbec
první turnaj pro nejmenší Votroky, kterými
jsou kluci narození v roce 2007 a ml. A jelikož se turnaj uskutečnil na stadionu v Malšovicích, nesl také název „FOtBAL POD
LíZátKy“.
Na turnaj se sjelo celkem deset týmů z pěti
klubů. A hned to byl pro nejmenší Votroky
mezinárodní turnaj. Do fotbalového klání se
totiž přihlásil také tým Akademia pilkarska
(fotbalová akademie) Dzierzoniow. Že budou mít zápasy „pod lízátky“ vysokou kvalitu, o tom svědčilo i obsazení ostatními
týmy. Do Hradce Králové ještě přijela družstva Sparty, Bohemians 1905 a FK Ústí nad
Labem.
Jelikož se turnaj odehrál zkraje května (8.
5.), mnozí měli obavy z počasí. To však
během dne nastavilo svoji lepší tvář a nad
hlavami nejmenších hráčů z většiny dne
svítilo sluníčko. A když se k tomu připojilo
perfektně připravené hřiště od Správy Malšovického stadionu, nebylo co řešit.
Každý zúčastněný klub přivezl do města
pod Bílou věží dva týmy. Ty pak byly rozděleny do dvou skupin, kde se hrálo systémem každý s každým.
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Oba týmy Votroků ve skupinách předváděly
statečné výkony. Jejich pomyslnému „áčku“
unikl postup do semifinále jen o chloupek,
když o postupujícím rozhodovala minitabulka! Druhý tým černobílých skončil ve skupině na čtvrtém místě, a tak los svedl oba
hradecké celky do boje v malém semifinále.
Tam bylo „áčko“ lepší poměrem 6:3 a zahrálo si tak o konečné páté místo se Spartou
Praha B. Zde Votroci uhráli remízový zápas,
ale na penalty prohráli, čímž dosáhli na konečné šesté místo. Jejich kolegové z „B“
týmu nakonec skončili na osmém místě,
když v utkání o umístění podlehli Ústí nad
Labem těsně v poměru 3:4. Z konečného vítězství v turnaji se nakonec radovali fotbalisté v rudém dresu, když si ve finále poradili
s klokany 4:2.
Závěrečnému ceremoniálu a vyhlášení celkových výsledků turnaje byl také přítomen
nejlepší střelec FNL, útočník FC Hradec Králové David Vaněček, který předával ceny.
Turnaj byl štědře dotován cenami, které věnovaly firmy INTerSPOrT Hradec Králové
Futurum, ALBI a Hradecká pekárna.
Turnaj byl pro ty nejmenší fotbalisty určitě
přínosem. Bylo to jejich jedno z prvních vy-

stoupení. Všem přítomným rodičům, trenérům a fanouškům ukázali, že je fotbal bude
v budoucnu bavit, a že dělají ohromné pokroky. Uvidíme, zda za několik let nebudeme
fotbalově skloňovat někoho z hradeckého
týmu U-7.
Naše výsledky a střelci:
FC HK "A" – AC Sparta Praha "A" 4:3,
branky: 2x Halama, 1x Polák, Kotal
FC HK "B" – AC Sparta Praha "B" 2:5,
branky: Josef, Vilím
FC HK "A" – Dzorzioniow "A" 20:1, branky:
5x Vašata, 4x Polák, 4x Hrabík, 3x Halama,
2x Baťka, 1x Hodas, Zimmermann
FC HK "B" – Dzorzioniow "B" 18:0, branky:
6x Filip, 3x Josef, 3x Šedivý, 2x Svoboda, 1x
Svíčka, Kolín, Němec, Vilím
FC HK "A" – Bohemians 1905 "A" 0:5
FC HK "B" – Bohemians 1905 "B" 2:11,
branky: 2x Josef
FC HK "A" – Ústí nad Labem "A" 13:2,
branky: 6x Vašata, 2x ernst, 2x Hrabík, 1x
Baťka, Halama, Polák

FC HK "B" – Ústí nad Labem "B" 2:8, branky:
Josef, Němec
Malé semifinále
FC HK "A" – FC HK "B" 6:3
Branky FC HK "A": 2x Zimmermann, 1x Halama, Hrabík, ernst, Vašata
Branky FC HK "B": Filip, Svíčka, Vilím
o 5.místo:
FC HK "A" – AC Sparta Praha "B" 3:4 po penaltách
o 7.místo:
FC HK "B" – Ústí nad Labem "A" 3:4, branky:
Němec, Filip, Svíčka
Václav Pišta, trenér: „I když jsme dnes nedosáhli na příčky nejvyšší, můžeme turnaj
hodnotit jako velmi povedený. Při troše štěstí
se mohl náš "A" tým probojovat do semifinále, kam se nedostal kvůli horšímu skóre
oproti Spartě a Bohemce. Kluky chválíme za
jejich předvedenou hru, nasazení a bojovnost. Ještě trochu musíme zapracovat na
zlepšení chování mezi zápasy a mimo hřiště
a pak bude vše téměř dokonalé.“
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FC HrAdeC KrÁLOvÉ POŘÁdÁ
NÁBOr mLAdÝCH FOTBALisTů
Máte doma dítě, které si rozumí s míčem
a baví ho fotbal? Potom ho přiveďte ve čtvrtek
22. května v 17. 00 hodin na nábor malých
fotbalistů – fotbalistek. Ten se uskuteční za
podpory FAČr a Fotbalové školičky FC Hradec Králové na hřišti ZŠ Milady Horákové.
Fotbalové jaro je v plném proudu a počasí
musí lákat všechny děti na hřiště. To fotbalové není výjimkou. Proto kluci – holky neseďte doma a přijďte na fotbalový nábor. Na
novém fotbalovém hřišti při ZŠ Milady Horákové na vás budou čekat trenéři, kteří si
s vámi zahrají mnoho her. A když vám vše
dobře půjde, zapíší vás buď přímo do některého z mládežnických týmů FC Hradec
Králové, nebo do Fotbalové školičky. Na náboru se také seznámíte s novými prostory,
ve kterých fotbalová školička působí.
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Dětem se kromě trenérů budou také věnovat fotbalisté prvního týmu FC Hradec Králové. Váš syn – dcera si tak může fotbal
zahrát třeba s Markem Kuličem, Honzou
Shejbalem nebo s Davidem Vaněčkem. Na
všechny děti také čeká sladké překvapení.
Nábor je určen zejména pro hráče ročníků
2005 – 2010, ale přijít mohou všichni šikovní,
které baví sport.
Neváhej a přijď si s námi vyzkoušet svoje
fotbalové dovednosti. Staň se dalším hráčem úspěšné fotbalové základny HRADECKÝCH VOtROKŮ.
Případné bližší informace získáš u vedoucího fotbalové školičky Ing. Petra Vohralíka –
MB 603 318 713, mail: petr.vohralik@seznam.cz .

FANOušKOvsKÁ sTrÁNKA
Ohlasy po zápase ve Frýdku-Místku

V minulém kole zajížděli Votroci na půdu
Frýdku-Místku. Náš soupeř po výborném
vstupu do soutěžního ročníku neprožívá vydařené jaro. I když si dokáže připravovat
střelecké příležitosti, proměňování šancí
patří na jaře k velkým problémům „Lipiny“,
jak zní „domorodéL označení týmu. Náš tým
byl tak před utkáním jasným papírovým favoritem, vždyť Votroci přijížděli k trápícímu
se soupeři jako lídr tabulky. Černobílý balet
sice venku často nevyhrává, na jaře jsme
získali plné 3 body pouze v Mostě, ale dobrá
padesátka hradeckých příznivců přesto nedbala dlouhého a finančně poměrně náročného výletu do Frýdku a jelo naše kluky
podpořit. Vzhledem k výše uvedenému bylo
rozčarování příznivců z předvedené hry Votroků obrovským rozčarováním. Doposud
střelecky nemohoucí Lipina nastřílela za poločas do sítě Tomáše Koubka více branek,
než v všech doposud na jaře odehraných
zápasech. Střelecká exploze Frýdku trvala
vlastně jen 22 minut, ve kterých se rozhodlo
o tom, že žádné body si domů do Hradce
nepřivezeme. Táborsko nás tedy po jasné
výhře nad Vltavínem vystřídalo na vedoucí
příčce tabulky, Budějovičtí jen remizovali ve
Zlíně (kam my však příště zajíždíme!) a díky
této remíze Jihočechů jsou zatím Votroci
stále na postupovém druhém místě tabulky.
Pro zajímavost jsme pro Vás vybrali některé
příspěvky od fanoušků z jejich diskuzního
fóra, kde se samozřejmě po zápase na severu Moravy rozjela bohatá diskuze. Příspěvky jsme museli lehce upravit, protože
slovník odrážel zklamání příznivců našich
barev, popř. redakčně zkrátit, ale vždy se zachováním základní myšlenky pisatele.
amater: Frýdek hrál i v minulých zápasech velmi dobře
jen neproměňoval šance a někdy je den blbec. To nic nemění na tom, že na náš tým není hezký pohled a kompetentní nenazývají věci pravými jmény. To lhaní do kapsy je
největší problém. Pořád se všechno něčím omlouvá a tvrdí
se, že je vlastně všechno v pořádku. Po sté tvrdím, že

nebýt Vaněčkových gólů na podzim tak jsme na 8. místě
FNL a všechno je v troubě. Pravděpodobně postoupíme.
blues: Abys vyhrál, musíš nejdřív prohrát Hlavně žádnou
paniku...Pořád si to můžeme uhrát sami, když získáme 12
bodůve zbývajících zápasech = postup ať se děje co se
děje, tak nefňukejte. Že to dneska nebyla žádná hitparáda,
neznamená nic zásadního.
Milan: A jen tak mimochodem Táborsko potom jede do
Karviné a na Žižkov, takže není co řešit. A stejně nemůžou
postoupit, protože by Budějky měly konkurenci, což je logický a hlavně, kde by na to vzaly když v Táboře žádná podpora není. Tábor je počtem obyvatel asi na úrovni Znojma
cca. 30 tis. takže není co řešit. Musíme se oklepat a jedeme dál, protože na lesní mužíky (přezdívka Táborska,
které má stadion v lese za Sezimovým Ústím) dojde. Jedině
Hradec!!! A příště Luboši do útoku dej od začátku Vaňouse
a zkusil bych Jirku Bláhu. Los je pro nás dobrej, takže postoupíme zcela určitě na 99 procent. Jedině Hradec .
Lukas22: Fotbal strašidelný a 1700 korun v luftu, ale
krásný víkend, parádní výjezd, neskutečná sranda cestou
domů. Příště jedeme zase.
Milan: Není to dobré vysvědčení pro obranu, ve dvou zápasech 5 gólů, měli by jste se Luboši a spol. nad tím zamyslet... Jinak jedeme dál, vylosování máme dobrý a lesní
mužíci mají na dva zápasy vykartovaného rebela Šimáka
a na jeden zápas Petera Mráze – a hlavně v posledním kole
hrají s Budějkama.
Ludwajs92: My chceme postoupit a na lavičce od začátku
zůstane Kulič s Vaněčkem, no kde to jsme?!?!!! A spoléhat se na to, že Táborsko prohraje nebo remizuje je nesmysl! Pokud chtějí kluci postoupit, musí udělat aspoň
ještě 12 bodů!
Frkola tours: Možná by chtělo dát na poslední kola do
branky zkušenějšího Lindrose, ta obrana co hrála před ním
měla jiný level a to i v přípravě, není to nic proti Koubasovi.
Ve Frýdku jinak hezky,pěkná návštěva kterou jim můžeme
jen závidět u nás už se hold čeká na Spartu a Slávii.Ještě
šance žije, ztrácejí naštěstí i naši soupeři.
korek: Táborsko i Budějovice doma vyhrají, nedělejme si
iluze, že ztratí doma...Táborsko bych nepodceňoval, tam
stadionek pro 1.ligu alá Mladá Boleslav bude dřív než tady
v tom zaprděném Hradci.
Dr.: Musíme si to uhrát sami, včera ve Sportu psali, že Táborsko je předběžně domluveno, že by hrálo ligu v Budějicích.
Bajke: Na Dvořku bych to rozhodně neházel, ok každému
se jeho styl nemusí líbit, ale ten hráč dal v posledních třech
zápasech 3 góly..Podělala se záloha/obrana. Opět se ukázalo, že někteří hráči nejsou schopni rozhodovat takové

- 21-

zápasy. Pokud chceme uspět v první lize, tak je nutné získat minimálně 4 slušné posily. Bohužel se bude rozhodovat až v posledním kole.
Kuksman st.: Ještě jsem zapomněl nejlepší rozestavení
sedm hráčů na velkém vápně a tři na půlce mezi tím třicet
metrů nikdo.Obdivuji naši obranu a Tomáše v bráně jak
včera hráli byli přetíženi vepředu se nepodržel vůbec balon
a hold ta obrana to nemůže zvládnout bez chyb. Nazdar
a v neděli na značkách. Ještě jedna věc všichni do Zlína,
kašlete na nějaké rádio kluci vás potřebují v hledišti.
Nick: No, také jsem si udělal předběžné výsledky, ale
v žádném případě se nesmí rozhodovat až v Pardubicích.
Jasno MUSÍ být již po Vltavínu. A reálné to je! Hlavně pohlídat si to doma a nejlépe překvapit ve Zlíně. O taktice se
zde zmiňovat nebudu, jen mě překvapilo, že seděl Kulič
a Vaněček. Myšlenka od koučů třeba byla dobrá, ale měla
by smysl, kdyby se vedlo o 5–7 bodů.Tady to prostě nevyšlo. Jedeme dál a věřím v postup!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dawe jarozvěř: A tak se vás kamarádi ptám – opravdu
chcete do ligy, když nejsme schopní vyhrávat ani v 2 lize
venku? Kdy jsem opravdu venku zahráli dobře????? V 1
lize budeme jen pro smích venku a těžko se dá čekat že
doma vykopeme záchranu!!!!!!!!
Děkovačka: Je škoda dostat se s takovým týmem jako je
Frýdek do problémů. Každý dělá v životě chyby. I trenér
bohužel. Včera ho to potkalo. Vaněček nemůže sedět na lavičce. Dvořák sice dal góly – náhodňáky, ale Vaněčkovi
kvality nemá a nikdy mít nebude. Jeho hra je nepřesná,rychlostně ani silově nestačí. Bez Kuliče tohle mužstvo připomíná loď v bouřce bez kormidla. Vyvolený
HOVORKA na to momentálně NEMÁ tuplovaně a s ním
hrajeme celý zápas v DESETI. Pane Prokopec, už to radši
nepokoušejte a vsaďte na jistotu. Abyste si nevylil vaničku
i s dítětem !!! To přeci ani sám nechcete. Nikdo vám přeci
nebude vyčítat,že jste se mýlil a z hráčů co jste přivedl se
nestaly hvězdy. Důležitý je postup a měli by hrát ti nejlepší.

Fans HK: Tady je to pořád dokola – jakmile se to podělá,
každý druhý už je trenér. Prokopce nejlíp odvolat, překopat
sestavu včetně gólmana a za všechno může Jukl... Že
jsme hráli ve Frýdku tužku, to jsme hráli, taky bylo ale
jasně vidět, že Križko a Čermák chybí. Bradka na to prostě nemá a první gól jasně na jeho hlavu. když hraje Kulda
v základu, výkřiky, že na to nemá. poslední 2 zápasy byl
špatný. To samý Vaňous v Mostě (a to mu vůbec nevyčítám neproměněnou penaltu). Trenéři prostě tentokrát vsadili na Dvořku. nevyšlo to, Bohužel. Jo, po bitvě každý
generálem...
Kuksič: Tady je víc trenérů než fanoušků Hradce včera ve
Frýdku. Ale ani se Vám nedivím, že nejezdíte. To, co na
jaře venku předvádíme je jedna veliká hrůza. Na ligu nemáme, nezasloužíme si ji. Pokud postoupíme, tak ani
nevím jestli budu rád, protože když dostaneme trojku ve
Frýdku, tak co potom výsledky na Spartě, Liberci, Plzni
a podobně. Nicméně tuhle sezónu už si dojezdím. Snad
už kluci konečně zaberou a pan trenér bude mít šťastnější
ruku než včera. Dle mě to byl též prokaučovaný zápas, ale
dva góly jdou na vrub Hovorky a jeden určitě Plašila. Jak
psal táta, nepodržíme vepředu balón, tam musí být Kulda,
jinak bude obrana přetížena a vůbec si neodfoukne. Nic,
zase ten zápas zameteme tradičně pod stůl a jedeme dál.
Je to jenom sport!

VOx POPULI – VOx DeI... Sami vidíte, že se
neshodnou ani ti nejvěrnější z fanoušků Votroků, kteří sledují nejen domácí, ale i venkovní zápasy našeho týmu. Přejme si
společně, aby se týmu podařilo nevěřící Tomáše přesvědčit a optimistům poděkovat za
důvěru. První krok je třeba udělat právě
dnes.
Gunny
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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.
1:1
Karviná – Žižkov
1:1
Most – Varnsdorf
0:2
Vlašim – Sokolov
0:4
Fr.-Místek – Hradec Král. 3:1
Bohemians – Ústí n./L.
1:3
Pardubice – Třinec
0:1
Vltavín – Táborsko
1:4

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

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

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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