všesportovní stadion hradec králové

Sobota 31. května 2014 v 16.00 hod.

Zápas 29. kola

FC Hradec Králové – Loko VLTAVÍN

Program 29. kola (31. 5. 2014)

Program 30. kola (4. 6. 2014)

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

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

partner
utkání:

O dNešNÍm SOupeŘi
Loko VLTAVÍN, a.s.

Až do r. 1905 nejsou žádné písemné zprávy
o činnosti klubu a všechny podklady pocházejí z ústního podání pamětníků, a ze
sporadických zpráv tehdejšího tisku.
V červenci 1898 se sešlo několik nadšenců
a založili sportovní fotbalový kroužek S.K.
Praha VII. Část zakladatelů pocházela z rodin
holešovických starousedlíků, část z řad dělníků železničních dílen v Bubnech a konečně
část ze studující mládeže. Vlastní hřiště kroužek nevlastnil a proto se hrálo kde se dalo,
ponejvíce ve Stromovce poblíž divadla Urania. Zpočátku mnoho na veřejnost nepronikl
a proto odešlo několik hráčů a činovníků
a založili nový kroužek S.K. Olympia Praha
VII., který se na dlouhá léta stal rivalem klubu.
V r. 1901 se podařilo klubu získat hřiště na
pozemku před Mahlerovou přádelnou a od
té doby nastaly lepší časy. Ještě téhož roku
byla sestavena tři družstva. Každou neděli
či svátek nastupovala za své barvy, zpočátku modrobílé později zelenobílé. V letech
1903–1906 měl kroužek asi 50 členů.
1906 jsou již písemné doklady o činnosti
kroužku. Byl zvolen nový výbor a byl schválen návrh na změnu názvu Studentský sportovní kroužek Praha VII.
1907 se kroužek stal klubem, byly schváleny
stanovy a klub se stal řádným členem Č.S.F.
Téhož roku byl klubu propůjčen pozemek
pro zřízení hřiště za nájem 40,- Kč.
Po 1. svět. válce nastal nebývalý rozmach
sportu, zvláště fotbalu. Stoupal počet klubových příznivců, ale především počet aktivních
sportovců. V této situaci zahájil činnost i S.K.
Praha VII. Poněvadž za války bylo hřiště propůjčeno správou města jinému zájemci, bylo
prvním úkolem získat nové. Žádost o původní
byla zamítnuta a teprve později získal klub
pozemek u jatek. Svépomocí se podařilo vybudovat hřiště, které bylo v dalších letech
hojně navštěvováno a stalo se střediskem
sportovní činnosti v této části města.
1923 Fotbalové mužstvo postoupilo podruhé v historii do I. třídy.
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1938–1945 tato doba byla poznamenána
různými omezeními zasahujícími spolkový
život klubu. V r. 1940 bylo S.K. Praha VII.
oznámeno zemským úřadem, že klub již nemůže dále počítat s pronájmem pozemku
pro hřiště, protože pozemek byl propůjčen
německému klubu Sportbrüder.
V r. 1948 v rámci tzv. sjednocování tělovýchovy se S.K. Praha VII. nejprve spojil s Unionem a později se stal součástí tělocvičné
jednoty Sokol v Praze VII.
V r. 1954 se po několikaletém putování spojil klub se ZJ Spartak Křižík Holešovice a vrátil se tak do sedmé městské části.
V srpnu 1955 vznikla TJ Dynamo Praha 7 –
doprava. Ke konci roku měla již tato jednota
508 členů v devíti oddílech. V tomto roce
byla zahájena i výstavba současného areálu
stadionu „Na Plynárně“.
Celou druhou polovinu 20. století hrál klub
TJ Lokomotiva Praha se střídavými úspěchy
pražské fotbalové soutěže přebor nebo
I. A. třídu. Dres lokomotivy oblékala i známá
jména fotbalových hřišť jako Josef Bican,
Tomáš Stránský či Václav Migas.
V roce 2002 postoupil tým do Pražského
přeboru a hned o rok později postoupil do
divize.
V roce 2005 po založení akciové společnosti
se klub přejmenoval na Loko VLTAVÍN, a.s.
Rok 2009 byl nejúspěšnější v novodobé historii klubu. A tým mužů postoupil do ČFL. B
tým mužů postoupil do Pražského přeboru.
V současnosti má klub 2 týmy mužů (hrající
FNL a 1.A třídu), 2 týmy mladšího dorostu
(hrající Pražský přebor a 2. třídu), 1 tým starších žáků hrající Pražský přebor, 1 tým mladších žáků hrající Pražský přebor, 1 tým starší
přípravky a 1 tým mladší přípravky.
Areál TJ Lokomotiva Praha se nachází
v Praze 7 - Holešovicích. V r. 2001 byla hrací
plocha zrekonstruována a zatravněna, na hl.
tribuně byly instalovány sedačky pro cca
1500 diváků. V r. 2006 bylo vybudováno hřiště
s UMT III. generace a umělým osvětlením.

SOupiSKA LOKO VLTAVÍN, a.s.
Fotbalová národní liga – jaro 2014

Brankáři:

1

ČABA

Ladislav

1982

PáVeK

Ondřej

1987

hostování ze Sparty

4

KOMáReK

Martin

1984

hostování z Olomouce

6

BUReš

Michal

1986

7

KRIMLáK

Michal

1981

30
Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

8

PáVeK

Michal

1985

11

HáJeK

Petr

1987

16

LáNCZ

Lukáš

1993

hostování z Ml. Boleslav

18

PTáČeK

Jiří

1989

hostování z Bohemians 1905

2

VALÍČeK

Vladimír

1988

3

HODAS

Jan

1992

hostování z Hradce Králové

5

MAřÍK

David

1994

hostování ze Sparty

12

OČOVAN

Peter

1984

hostování z Bohemians Praha

14

PODZIMeK

David

1992

15

šKORVáNeK

František

1986

hostování z Libuše

17

POZNÍČeK

David

22

ČeRMáK

Aleš

1994

hostování ze Sparty

9

hostování z Hradce Králové

PřeDOTA

Jan

1985

20

KLáN

Václav

1993

hostování ze Sparty

21

NULÍČeK

Dušan

1988

hostování z Jablonce

Přišli: Čermák (host. ze Sparty), Nulíček (host. z Jablonce), Komárek (host. ze Sigmy Olomouc), Ptáček (host. z Bohemians 1905), Hodas (host. z Hradce Králové)
Odešli: Kozák (host. SK Český Brod), Zelenka (konec host.), Franěk (host. FK Králův Dvůr),
Pečeňa (host. Všenorský SK), Marčík (host. SK Český Brod)
Realizační tým:
Vedoucí mužstva:
Trenér:
Asistent:
Lékař:
Masér:
Sportovní ředitel:
Kustod:

ZáBRANSKý Petr
KNÍŽeK Milan
FReISLeR Tomáš
MUDr. TOMAIDeS Jan
VáňA Martin
KRONďáK Radek
MORAVeC René
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úVOdNÍ SLOVO pŘed pOSLedNÍm
dOmáCÍm uTKáNÍm SezóNy
Vážení sportovní přátelé,
jsou před námi poslední dva zápasy letošní sezóny. Když je
zvládneme, vrátíme se do první ligy, kam určitě hradecký fotbal
patří. V opačném případě budu uplynulou sezónu hodnotit s rozpaky.
Na tomto místě se vždy ohlížím za celou sezónou. Ani tentokrát neudělám výjimku. Vstup do soutěže nám nevyšel a přičetl
bych to široké obměně kádru, kterou náš první tým v létě prošel.
Poté však přišla série zápasů, na kterou určitě bude všichni rádi
vzpomínat. Se sedmi vítězstvími v řadě a celkem devíti utkáními
bez porážky jsme atakovali klubový rekord.
Po vydařeném podzimu přišlo jaro, které nás na domácí
půdě zastihlo v dobré formě. Zde jsme bodově zaváhali pouze
s žižkovskou Viktorkou. V ostatních případech si soupeři vždy
„odvezli“ tři až čtyři branky. Ovšem nebylo tomu tak na soupeřových hřištích. Pouze jedna
výhra, tři remízy a dvě prohry nás nechávají ve střehu až do posledního zápasu v Pardubicích. Snad si v derby tuto bilanci vylepšíme.
Co již mohu s klidným srdcem v této chvíli hodnotit kladně, to je naše mládež. Je vidět
velký vliv vzniklé Fotbalové akademie FC Hradec Králové na výkonnost našich fotbalistů.
Ti se v našem klubu prosazují ve starších kategoriích. V letošní sezóně se nám zvýšil
počet nominovaných fotbalistů do různých mládežnických reprezentací. Některé kluky si
také vyžádaly renomované evropské kluby, což já osobně považuji za obrovské vyznamenání pro nás pro všechny.
Letošní sezónu jsme absolvovali ve druhé lize. Nikdo z nás nevěděl, jakou podporu
budeme dostávat od našich fanoušků. Dnes již můžu říct, že se k nám naši fanoušci zády
neobrátili a v mnoha zápasech nám byli dvanáctým hráčem. Také oni by si zasloužili první
ligu. Ovšem nebudeme si nalhávat, druhá liga pro nás znamenala určitý divácký pokles.
Jediné úvodní utkání s Pardubicemi bylo výjimkou. Ani naše průběžná vedoucí pozice
nepřilákala do hlediště v průměru více jak dva tisíce diváků.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim partnerům, kteří nás podporovali, a věřím, že
nás budou podporovat i v následujících sezónách. Těm patří velký dík. Dík patří také
našemu majiteli, statutárnímu městu Hradec Králové.
Všem pak přeji příjemné léto, příjemnou dovolenou a po ní zase tady v Malšovicích
na fotbale
NA SHLEDANOU
Ing. Richard Jukl,
ředitel společnosti FC Hradec Králové a.s.

NAVšTIVTe weBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADeC KRáLOVé

www.fchk.cz
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OHLÉdNuTÍ zA miNuLÝmi zápASy

27. kolo: FC Hradec Králové – Bohemians Praha 4:1

Luboš Prokopec: „Zápas to
byl samozřejmě těžký a my
jsme si ho zase zkomplikovali za stavu 1:0, ale jsme pochopitelně rádi, že jsme to
zvládli a teď v těch posledních třech utkáních rozhodne
to, kdo bude mít nejpevnější nervy a myslím
si, že to budeme my!“
Jan Shejbal: „Na podzim
jsme na Bohemce prohráli
a teď jsme šli za jediným
cílem urvat tři body! To se
nám povedlo, přestože naše
hra nebyla optimální, často
jsme kazili v přechodové fázi.
Výsledek mohl být daleko lepší, ale zaplať
Pán Bůh, že jsme takhle vyhráli, neboť už
nám nic jiného nezbývalo. Už hrajeme pod
tlakem každé kolo, naši soupeři na postup
taky vyhráli a tabulka je stejná jako před týdnem. Ve Zlíně musíme předvést lepší výkon

než dnes a bodovat. A moje branka? Bylo
to po standardní situaci, které máme nacvičené. Kluci chodí na přední tyč a já jsem na
zadní tyči nějak vyplaval a byl jsem úplně
sám. A míč jsem levačkou uklidil do branky.“
Emir Halilović: „Samozřejmě
to bylo moc náročné utkání,
Bohemka dobře bránila a my
jsme se do šancí těžko dostávali. Hráli jsme moc roztaženě a těžko překonávali
soupeřovu obranu, ale nakonec jsme dali čtyři branky a to stačilo. A moje
branka? Mára Kulič mně krásně nahrál, přiklepl jsem si míč levačkou, obešel gólmana
a opět levou jsem dal balón do prázdné
branky. Bylo to docela jednoduché.“
Tomáš Malinský: „Potvrdili
jsme roli favoritů a zvítězili,
i když místy utkání nebylo
úplně ideální. V závěru 1. poločasu nás při penaltě Jirka
Lindr skvělým zákrokem podržel a tím se zápas zlomil.
Po změně stran jsme přidali další dva góly
a zaslouženě vyhráli. A moje branky? První
gól. Marek Kulič dostal balón do strany, naběhl jsem si dlouhým sprintem před branku.
Kulda se podíval, neboť on tohle umí a dal
mně míč přímo na hlavu. Stačilo jen balon
trefit a myslím si, že prošel dokonce housličkami brankáři mezi nohama. A druhý gól.
Jirka Poděbradský vyslal centr před branku,
pravačkou jsem si míč přistrčil a levačkou
vystřelil a byl z toho takový pěkný gól. Jsem
za něj rád.“
Připravil Petr Přibík

27. kolo, 18. května 2014:
FC HK – Bohemians Praha 4:1 (2:1)
Branky: 12. a 64. Malinský, 26. Shejbal, 59.
Halilovič – 19. Sloboda. Rozhodčí: Ochotnický – Kotalík, Plesar. ŽK: 23. Fikejz, 52. Laštovka. ČK: 44. Rýdel. Počet diváků: 1505.
FC HK: Lindr – Holeš (86. Jukl), Rolko, Pla-

šil, Poděbradský – Shejbal, Kulič, Halilovič
(78. Hable), Janoušek, Malinský (75. Zelený) – Dvořák.
Bohemians Praha: Mandous – Križan, šídlo,
Laštovka, Norek – Demeter, Hájek, Rýdel,
Sloboda (67. Bukač), Fikejz (67. Vlkanova) –
Boček (85. Suk).

V dalším duelu přijeli na Všesportovní
stadion fotbalisté pražských Bohemians.
Východočeši se dostali do vedení po 12
minutách Tomášem Malinským, ale houževnatý soupeř za sedm minut vyrovnal.
V 26. minutě šli domácí zásluhou Honzy
Shejbala opět do vedení. Ke konci 1. poločasu měl soupeř velkou šanci vyrovnat,
ale Jirka Lindr vynikajícím zákrokem střelu z pokutového kopu vyrazil! Po změně
stran hradečtí Votroci góly Emira Haliloviće a Tomáše Malínského svoje vítězství
ještě zdůraznili a po zásluze zvítězili.
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OHLÉdNuTÍ zA miNuLÝmi zápASy

28. kolo: FC FASTAV Zlín – FC Hradec Králové 1:1
K dalšímu utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na Moravu, kde se
střetli se Zlínem. Východočeši si od prvních minut vynutili převahu, z které přišly
i šance, ale domácí gólman předváděl výborný výkon a vše vyřešil. Po změně
stran Pavel Dvořák dostal hosty do zaslouženého vedení. V závěru zápasu
z ojedinělé akce domácí vyrovnali. Hradec další příležitosti ke skórování nevyužil. Po remíze Táborska v Karviné mají
Votroci vše ve svých rukou a pokud dvakrát zabodují, vrátí se opět po roce do
Gambrinus ligy!
Luboš Prokopec: „Myslím
si, že jsme si zasloužili vyhrát, protože jsme si vytvořili
hodně šancí na to, abychom
tento zápas vyhráli. Bohužel
jsme doplatili na to, že jsme
nebyli schopni proměnit příležitosti. Na druhou stranu musím kluky
pochválit za to, jak ten zápas odehráli a jak
k tomu zápasu přistoupili. Myslím si, že ho
odehráli na maximum. Bohužel jsme získali
jen bod, ale já věřím, že v konečném účtování ten bod bude mít svoji cenu!“
Marek Plašil: „Byl to strašně
těžký zápas, ve kterém bylo
hodně osobních soubojů.
Dostali jsme se do vedení,
ale bohužel deset minut před
koncem jsme dostali z odraženého balónu gól. Vypra-

covali jsme si hodně šancí, abychom utkání vyhráli, ale bohužel jsme si přivezli jen
bod.
Jan Hable: „Byl to oboustranně bojovný zápas. Pro
nás je velká škoda, že za
stavu 1:1 nebo i před tím,
než soupeř vyrovnal jsme
nepřidali pojišťovací góly. Ty
jsme nedali, i když jsme
šance na ně měli. Myslím si, že jsme defenzivní činnost zvládli dobře a Zlín do ničeho
nepouštěli. Domácí se snažili jen nakopávat
dlouhé míče do naší šestnáctky. My jsme se
možná měli snažit víc hrát fotbal, ale hráli
jsme venku. Je to pro nás ztráta, s tím se
nedá nic dělat a musíme se soustředit na
další zápas.“
Pavel Dvořák: „Je to obrovská škoda, protože jsme na
tři body měli. Za stavu, kdy
jsme se dostali do vedení,
tak jsme měli zápas dohrát
bez gólu. Soupeř vyrovnal, to
se může stát, ale bohužel
jsme nepřidali druhou branku. Měli jsme
spoustu náznaků, šancí a přečíslení, ale asi
nám chyběla větší kvalita, abychom zápas
dotáhli do vítězného konce. Je to škoda. Co
říct k mému gólu? Marek Kulič vystřelil a trefil tyč. Míč se odrazil ke mně. Prvním dotekem jsem si míč zpracoval a druhým jsem
jej poslal pravačkou do napůl odkryté
branky.“
Připravil Petr Přibík

28. kolo, 24. května 2014:
FC FASTAV Zlín – FC Hradec Králové 1:1
(0:0)
Branky: 77. Pazdera – 52. Dvořák. ŽK: Benčík – Shejbal. Rozhodčí: Lerch – štěrba, Machálek. Počet diváků 1132.
FC FASTAV Zlín: Dostál – Pazdera, Malý, Hu-

báček, Benčík – Železník, Matějov (69.
Motal), Hájek, Jeleček – Jordan (53. Kroča),
Malcharek (62. Bartolomeu)
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Plašil, Poděbradský – Shejbal (65. Zelený), Kulič (92.
Hovorka), Hable, Janoušek, Malinský (80.
Halilovič) – Dvořák.
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JAK TO byLO NApOSLedy

Fotbalová národní liga, sezóna 2013/2014, 15. kolo
Čím si Votroci zkomplikovali letošní sezónu?
Na to zřejmě odpoví každý hradecký fanoušek stejně: „Promarněnými zápasy na hřištích outsiderů soutěže.“.
Po prohraném utkání na Střížkově každý
z příznivců černobílých barev očekával
výhru nad v té době posledním týmem soutěže LOKO Vltavínem. Jenže ouha. Nováček
se zkušenému soupeři postavil a díky penaltě si v domácím podzimním utkání připsal
bod.
A jak tedy podzimní duel v pražských Holešovicích probíhal?

šeného hradeckého útočníka s domácím
obráncem jako nedovolený a branku neuznal.
Do poločasu ještě hostující fanoušky, kterých do pražských Holešovic přicestovalo
okolo stovky, rozehřála střela Schwarze
a hlavně ta Honzy Shejbala, kterou domácí
gólman konečky prstů vytěsnil na roh. Domácí tým hrozil v prvním dějství pouze ze
standardních situací. Na jednu takovou si

Loko Vltavín – FC Hradec Králové 1:1 (0:1)
Branky: 73. Předota (PK) – 17. Vaněček, ŽK:
Pávek – Shejbal, Rozhodčí: Pechanec –
štěrba, Kubr
Loko Vltavín: Čaba – Láncz, Pávek, Krimlák,
Hájek – Očovan (90. Tenkl), Valíček, Mařík
(88. Pečeňa), Podzimek – Matějka (59. Předota), Klán
FC HK: Lindr – Plašil, Pillár, Rolko, Poděbradský – Shejbal (76. Malinský), Janoušek,
Schwarz, Zelený (53. Halilovič) – Kulič, Vaněček (80. Dvořák)
Svěřenci trenéra Prokopce se v první desetiminutovce prezentovali hlavně dvěma šancemi Vaněčka. Ten nejprve těsně minul
branku Čaby z hranice vápna a o chvilku
později, když se dostával před domácího
brankáře, ukopnul mu míč v poslední chvíli
domácí Pávek.
To byly šance, jako by se hradecký snajpr
teprve zastřeloval. Jeho chvíle přišla v 17.
minutě. Po rohovém kopu Marka Kuliče se
ke střele dostal Zelený a jeho dělovku z hranice vápna pohotově před domácím brankářem tečoval právě hradecký Vaněček, 0:1.
Veseleji mohlo být již ve 25. minutě, kdy
Kulič vybojoval v soupeřově velkém vápně
míč a podruhé rozvlnil soupeřovu síť. Bohužel rozhodčí Pechanec posoudil souboj zku- 7-

pět minut před přestávkou naběhl domácí
Klán a Jirku Lindra řádně protáhl.
Druhý poločas začali domácí aktivněji. Velkou šanci měli pět minut po úvodním
hvizdu, když se nikým nekrytý dostal k „propadlému“ míči Lukáš Láncz, ale Lindr byl
opět na svém místě. Votroci se v druhém poločase nemohli dostat vůbec do hry a velký

trest přišel v 73. minutě, když Petr Schwarz
ve svém pokutovém území fauloval Valíčka
a následovala penalta. Tu s pomocí břevna
proměnil Předota a vyrovnal stav utkání na
1:1.
Po inkasovaném gólu se hostující tým do
žádného náporu již nedostal a na půdě posledního týmu pouze remizoval.

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2013/2014, po 28. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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SK České Budějovice
FC MAS Táborsko
FC Hradec Králové
FK Viktoria Žižkov
FK Baník Sokolov
FK Ústí nad Labem
FK Varnsdorf
MFK OKD Karviná
FK Fotbal Třinec
MFK Frýdek-Místek
FK Pardubice
FC Fastav Zlín
FC Graffin Vlašim
FK Baník Most
Loko Vltavín
FK Bohemians Praha

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

17
16
16
14
13
13
11
11
10
8
9
9
10
8
4
5

5
8
7
5
7
3
8
6
6
10
7
7
3
7
7
4

6
4
5
9
8
12
9
11
12
10
12
12
15
13
17
19

48:20
44:21
51:27
39:27
32:29
38:36
38:29
40:36
36:41
32:31
31:31
27:28
27:42
28:46
25:52
23:63

56
56
55
47
46
42
41
39
36
34
34
34
33
31
19
19

14
14
13
5
4
0
-1
-3
-6
-8
-8
-8
-9
-11
-23
-23

JuNiOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2013/2014

FC Zbrojovka Brno – FC Hradec Králové 2:1 (0:0)
Branky: 52. Vávra, 74. Brigant – 80. Bláha, Rozhodčí: Vojkovský – Nádvorník, Polák. FC Zbrojovka Brno: Veselý –
Pospíšil, Malík, šumbera (71. Studený), Adimoha (46. Brigant) – Sedlák (82. Sus), Lutonský, Drahoš, Kunc (84. Krejčíř) – Vávra (46. Dvořák), Hanuš. FC HK: Koubek – Zezula
(90+1 Langr), Soukup, Hovorka, Kopřiva (56. Hlavsa) –
Vobejda, Krčál, Zorvan, Jukl, Drozd (69. Dočekal) – Bláha
Minulý týden cestovali mladí Votroci na hřiště lídra a obhájce titulu Zbrojovky Brno. V průběhu utkání byli mladíci
v černobílém dresu domácím více jak vyrovnaným soupeřem, ovšem o vítězství rozhodla větší produktivita Zbrojováků. V dalším kole měli volno.
Vyrovnaný první poločas odehrávající se převážně mezi
vápny přinesl na každé straně po jedné brankové příležitosti. Zvláště ta hradecká ve 32. minutě volala po brankovém vyjádření. Po rohovém kopu Kopřivy hlavičkoval
Drozd a po něm Krčál, ale domácí, jmenovitě šumbera,
vyhlavičkoval míč z brankové čáry již překonaného brankáře Veselého.
Devět minut po zahájení druhé půle se v nenápadné akci
opřel před vápnem do míče Dvořák a střela po zemi se
ujala. Domácí vedli 1:0. Vzápětí však hosté v bílém mohli srovnat Hlavsou, ale proti byl
obránce Drahoš, jenž stačil střelu směřující do branky zablokovat. Stálým nebezpečím pro
hosty byli domácí Kunc se střídajícím běhavým Brigantem. Posledně jmenovaný také zvýšil
na 2:0, když ve vápně jemně tečoval střelu Studeného. Deset minut před koncem však přišla paráda Bláhy, který si vyměnil míč s Juklem, jenž mu na malé vápno nezištně narážečkou míč vrátil, ten si ho zasekl a z otočky jej poslal pod břevno u vzdálenější tyče. Na
srovnání skóre bylo již málo času a domácí si výsledek pohlídali.

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po neúplném 40. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

38
38
40
39
38
37
38
38
39
39
37
37

25
24
24
23
22
22
20
18
18
17
16
14

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

8
8
12
11
12
12
14
12
13
15
14
14

96:41
74:41
85:43
94:55
79:54
56:46
74:62
65:47
78:83
64:55
66:53
66:60

80
78
76
74
70
69
64
62
62
58
55
51

23
21
16
14
13
15
4
8
8
1
-2
-6
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rOzHOVOr

s Davidem Doležalem, mladou nadějí FC HK
Na tomto místě fanouškům FC Hradec Králové představujeme hráče z fotbalové akademie našeho klubu, které možná zanedlouho budeme potkávat na ligových trávnících. Jedním z nich
je také David DOLEžAL (5. 1. 2000) z Nového Bydžova, který do našeho klubu přišel v loňském létě. Nejprve pouze na hostování, ale od 1. ledna 2014 se již stal „natvrdo“ Votrokem.
V našem klubu jsi necelou sezónu. Jaké
máš zatím z přestupu pocity?
V Hradci je to dobrý. Je zde určitě lepší zázemí, než u nás v Bydžově. Centrum Háječek, kde trénujeme, je plně vyhovující. Taky
tréninky jsou tady podle mě lepší. Mám zde
větší konkurenci, která mě posouvá stále
dopředu.
V mladém věku může být dost složité,
změnit zázemí. Jak ses adaptoval?
Ze začátku jsem byl na prvních trénincích
hodně nervózní a nejistý, ale přizpůsobil
jsem se a myslím si, že docela rychle a nyní
je to v pohodě.
Na jakém postu tě můžeme vídávat?
Střední záložník, někdy i útočník. Nejraději
hraji podhrotového hráče.
To se od tebe očekávají góly…
To je pravda. Obvykle si vždy připíšu za
jeden zápas minimálně jeden gól. Mám taky
radost, když můžu spoluhráči připravit finální přihrávkou gól.
Kdo tě k fotbalu přivedl? Tipuji, že tvůj
otec, který sám fotbal také hrál.
Přesně, ale postrčila ho trochu máma, aby
mě vodil na tréninky. To mně bylo tak 5 let
a chodil jsem na hřiště u nás v Novém Bydžovu. V žácích jsme pak jezdili na tréninky
pod hlavičkou RMSK Cidlina do Hlušic a do
Chlumce.
V kolika letech ti táta koupil první kopačky?
Dá se říct, že hned, co jsem začal chodit na
fotbal. Nebyly to žádné „hadráky“, ale hned
ty lepší. Tuším, že byly dokonce červené
a nebyly vůbec laciné (směje se).
Jaký máš prozatím největší zážitek s fotbalem?
Nyní jsem byl s reprezentací U-14 v Holand-10-

sku, takže asi to. Tam jsme sehráli dva zápasy s místní reprezentací (1:3, 0:3)a dva se
Skotskem (2:0, 0:2). Nastoupil jsem na
jeden a půl zápasu, ale gól jsem nevstřelil.

Jeden zápas jsem musel úplně vynechat,
protože jsem byl nemocný.
Minulý týden jsi nastoupil v krajském výběru U-15 na Kouba Cupu a mezi staršími
fotbalisty ses neztratil …
Snad jsem se trochu chytal (směje se). Povedlo se mi hlavně finále proti Olomouckému kraji. Tam jsem nastoupil na celý
zápas, jako v utkání proti Karlovým Varům.
Jinak jsem na hřiště chodil tak na 10 minut.
Jaké to jsou zkušenosti, hrát s o rok staršími spoluhráči?
Zkušenosti to jsou k nezaplacení. Sice jsou
všichni o rok starší, ale o to větší je to pro
mě motivace.
Poraď svým kolegům, jak se dá dohonit
fyzický rozdíl? Jak si na hřišti se starším
soupeřem poradíš ty?
Určitě musím dávat dříve míč od nohy, než
jsem ve své kategorii zvyklý. A pak hlavně
musím využívat na 100% svých předností.
Každý má to svoje, tak to každý musí umět
prodat.
Máš nějaký fotbalový vzor?
Mario Götze z Bayernu Mnichov. Když hrál
ještě v Borusii Dortmund, nastupoval na
stejném postu jako já. Dnes hraje spíš na
křídle.
Co jsi říkal na jeho přestup?
Bayern je velkoklub, je větší než Borussia.
To mu určitě v jeho kariéře pomůže. Určitě
šel také za trenérem Guardiolou, který vyznává ofenzivní fotbal.

Čeho bys chtěl ve své fotbalové kariéře
dosáhnout?
Asi kariéry profesionálního fotbalisty. Ze
všeho nejlepší by byla kariéra někde v zahraničí, třeba ve španělsku nebo si zahrát
Bundesligu. Ale odstartovat chci v Česku,
kde má fotbal také dobrou úroveň.
Jak tě v tvé kariéře podporuje okolí?
Je dobré mít zázemí ve své rodině. Rodiče
mě musí vozit na tréninky a na zápasy. Rodiče jsou to nejlepší, kdo napomůže v rozvíjení kariéry každého fotbalisty.
Co škola?
Studuji víceleté gymnázium u nás v Novém
Bydžově. škola je základ a je dobré mít patřičné výsledky. To pak zvyšuje sebevědomí
fotbalisty.
A holky? Máš na ně vůbec čas?
(Usmívá se) Tak trošku jo. Teď, když jsem
byl s reprezentací, tak mně psaly na facebook.
Navštěvuješ zápasy našeho prvního
týmu?
Abych se přiznal, moc to nestíhám. Zápasy
vidím jen, když podáváme s týmem míče.
Jsem z Nového Bydžova a do Hradce Králové dojíždím, takže se snažím být také
doma.
Dnes se hraje důležitý zápas. Víš, o co se
hraje?
Jasný, o postup do první ligy, který snad dopadne. Chlapům fandím. Taky bych si rád
tady někdy v budoucnu zahrál první ligu.
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pŘÍprAVNÉ zápASy
NA NOVOu SezóNu 2014/2015
Přestože sezóna 2013/2014 ještě není zdaleka u svého konce a všechny příznivce
hradecké kopané čekají ve zbylých dvou
utkáních napínavé chvilky, Votroci již znají
průběh přípravného období na tu následující.
Letošní ročník pro náš tým skončí nyní ve
středu 4. července 2014 několik málo minut
před 20. hodinou. To rozhodčí naposledy
zapíská do píšťalky v derby s Pardubicemi
a všichni fanoušci již budou vědět, jakou
soutěž bude klub FC Hradec Králové hrát
v příštím ročníku. Hned následující den nastupují svěřenci trenéra Prokopce dovolenou.

K dalšímu mistrovskému utkání Votroci nastoupí buď v neděli 27. července, to v případě postupu do 1. ligy, nebo až první
víkend v srpnu, kdy začíná druhá liga.
To jsme ale přeskočili celou přípravu. Ta odstartuje v každém případě v neděli 22. června
v 9.00 hodin ráno. Všichni hráči se sejdou na
Malšovickém stadionu, aby absolvovali skoro
šestinedělní dril. V něm fotbalisty čeká soustředění v Ústí nad Orlicí a zhruba 9 přípravných utkání. Ne všechny jsou ještě potvrzené
(jedná se s týmy z 2. Bundesligy), ale fanoušci se již například nyní mohou těšit na
zápas s mistrem ligy Spartou Praha nebo na
opětovné derby s Pardubicemi.

Rozpis přípravného období LÉTO 2014:
neděle 22. 6. 2014, 9.00 hod.
čtvrtek 26. 6. 2014, 16.30 hod.
sobota 28. 6. 2014, ??? hod.
neděle 29. 6. 2014, 17.00 hod.
pondělí 30. 6. 2014
úterý 1. 7. 2014, ??? hod.
středa 2. 7. 2014, ??? hod.
pátek 4. 7. 2014
pondělí 7. 7. 2014
středa 9. 7. 2014, 17.00 hod.
sobota 12. 7. 2014, ??? hod.
pondělí 14. 7. 2014
středa 16. 7. 2014, 17.00 hod.
sobota 19. 7. 2014, 17.00 hod.
neděle 27. 7. 2014,
neděle 3. 8. 2014,
-12-

1. tréninková jednotka v sezóně 2014/2015,
Malšovický stadion
AC Sparta Praha – FC Hradec Králové,
TC Strahov
FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové,
Benátky n/J
Sokol Ostřešany – FC Hradec Králové,
Ostřešany
začátek soustředění Ústí nad Orlicí
FC Hradec Králové – FC Zbrojovka Brno
Ústí nad Orlicí
FC Hradec Králové – MFK Frýdek – Místek
Ústí nad Orlicí
konec soustředění Ústí nad Orlicí
testy FTVS Praha
FC Hradec Králové – FK Pardubice
Opatovice n/L
FC erzgebirge Aue – FC Hradec Králové
Skalná u Chebu
utkání s německým týmem v jednání
FC Hradec Králové – FK Varnsdorf
Hořice v Podkrkonoší
FC Hradec Králové – SK Převýšov,
Všesportovní stadion
první kolo 1. ligy
první kolo 2. ligy

Loňskou letní přípravu absolvovalo více než 50 % nováčků. Jak to bude letos?

A kolikátou přípravu zažije letos Marek Kulič?

pArTNer dNešNÍHO zápASu
SeCA Borohrádek

Partnerem dnešního utkání s LOKO Vltavín je společnost SECA, výrobce a prodejce palubek do interiéru i exteriéru, podlahovek, dřevěných fasád, dřevěných teras i masivních dřevěných podlah. Partner, který je po boku hradeckých fotbalistů třetí sezónu.
K rozhovoru jsme pozvali marketingového manažera společnosti SeCA Borohrádek Ing. LuKášE KOPPA, který má rád sport, fotbal nevyjímaje a v letech nedávno minulých také oblékal dres hradecké Slavie.
Jak jste spokojen s marketingovou spoluprácí a propagací vaší firmy?
Spokojený jsem, ale musím také říci, že
možnosti klubu v rámci nabídky sponzorského balíčku firmám jsou značně omezené, což je obrovská škoda a ztracená
příležitost. Vše je spojené se
zázemím, potažmo s nedůstojným stadionem, kde se
hraje. Klub i město tak tratí.
Ovšem peníze, které investujeme, nejsou
přesto vyhozené. Mám porovnání i s ostatními sportovními odvětvími a musím říci, že
se spoluprací s fotbalovým klubem jsem
spokojen. Spolupráce totiž není jen o tom,
někam vyvěsit banner s logem. Klub totiž
také buduje vztahy mezi jednotlivými partnery, připravuje obchodní příležitosti
v rámci neformálních setkání. I naše firma
v rámci této „hlubší spolupráce“ již kooperuje s dalšími firmami z řad partnerů klubu.
Peníze, které investujeme do sponzoringu,
se tak vrací i „hmotně“ tímto způsobem,
z čehož jsem velmi rád. Jelikož jsem
z oboru, musím také touto cestou vyzdvihnout úsilí, i neviditelnou práci marketingové
části FC HK. Tam, kde v jiných klubech jsou
celé týmy lidí, práci zvládají 1–2 osoby. Kri-
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tizovat umí každý, ale tohle by si lidé měli
uvědomit.
Zmínil jste stadion, který nevyhovuje nejenom divákům, ale také partnerům …
Věřím, že projekt nové arény projde a vzniknou tak další příležitosti pro propagaci naší
firmy, a značky SeCA.
Můžete více popsat, jak
ona hlubší spolupráce probíhá?
Například jsme společně s vedením klubu
připravili autentické sběratelské kartičky,
které se podle ohlasů fanoušků líbí. Se 72
druhy kartiček bylo mnoho práce, skenovaly
se vzácné obrázky z kronik, klub věnoval
hraný dres, který se do katriček vlisoval. Výsledkem je však něco originálního! šance
nejen pro sběratele a fanoušky vlastnit „kousek historie“ klubu.
Máte ještě něco, jak se lidově říká v rukávu?
Nyní se také snažíme zařídit tréninkové soustředění u rakouského Lince, kde máme mateřskou část naší firmy. V rámci soustředění
hradecký klub mohl změřit síly s týmy z německé, rakouské či italské nejvyšší soutěže.
V čem máte jako partner fotbalového
klubu výhody?

Zmíním třeba vstupenky na zajímavá fotbalová utkání reprezentace či na Ligu mistrů,
které je klub schopen sehnat a nabídnout.
Naše firma tyto vstupenky pak dále nabízí
svým vybraným obchodním partnerům,
což samozřejmě pomáhá našemu podnikání.
Pane Koppe, společnost Serafin Campestrini s.r.o. – palubky SECA, ve které pracujete, patří k významným dřevařským
firmám nejen v ČR. Kolik zaměstnanců
vlastně ve Vašem podniku v Borohrádku
pracuje?
V našem podniku zaměstnáváme přes 130
lidí, většina z nich je z Borohrádku a blízkého okolí. Pracujeme na čtyřech výrobních
linkách a v sezóně na některých linkách i na
3 směny. O dřevo jako stavební materiál je
mezi lidmi stále větší zájem. A to je dobře,
protože dřevo má unikátní vlastnosti a je to
obnovitelný materiál.
Rozjíždíte nově také on-line prodej palubek a podlah. Myslíte, že se dřevo po internetu bude prodávat? Jak si nový

e-shop získává oblibu zákazníků a co jim
může všechno nabídnout?
Jsem o tom přesvědčen. Značka SeCA již
má svoje jméno, lidé nás znají a vědí, že
u nás nakoupí české palubky s rakouskou
kvalitou. Nový e-shop umožní rychlý nákup
širokého sortimentu interiérových a fasádních palubek, hranolů i podlah. Vše dovezeme bez starostí, až k zákazníkovi domů.
Více na www.palubky-eshop.cz
Kde všude má Vaše společnost prodejní
místa, kde mohou lidé koupit Vaše palubky, masivní podlahy a další produkty?
Ve východních Čechách máme několik prodejních partnerů. V například Fortex centrum Dřeva v Pardubicích a Přelouči,
Dřevocentrum CZ v Chrudimi. V Hradci Králové to jsou firmy Dřevotrust, Dektrade, Dřevocentrum CZ a Hapex. Dále v Náchodě
a Úpici firma Pospichal s.r.o., nebo Dřevosklad Kužel v Mladých Bukách u Trutnova.
Nesmím zapomenout ani na naši Podnikovou prodejnu v Borohrádku. Více o partnerských prodejnách na www.secacz.cz.

Ing. Kopp (vpravo) reprezentoval náš klub v utkání proti partnerům HC Mountfield HK.
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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 – asistent, Karel Podhajský – tr.
brankařů, Slavomír Kalousek – ved. mužstva, MUDr. Stanislav šopák, MUDr. Jiří Neumann,
MUDr. Martin Korbel – lékaři, Jaroslav Tajzler – masér, Marie Svobodová – kustod, Jaroslav
Svoboda – kondiční trenér.
Management klubu: Ing. Richard Jukl – generální ředitel, Róbert Barborík – sportovní
manažer, Martin Černík – sekretář, Helena Výborná – ekonom, Milan šedivý – marketing.
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. 15 - obránce FC Hradec Králové
Adrian Rolko

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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OdešeL zdeNěK KreJčÍ

mistr ligy ze sezóny 1959/1960 a dlouholetý trenér
Bohužel, v pondělí 19. května 2014 dorazila
na klub pro všechny smutná zpráva. V časných ranních hodinách dotlouklo srdce velkého patriota hradecké kopané a mistra ligy
ze sezóny 1959/1960
pana ZDEňKA KREJčíHO.
Pan Zdeněk Krejčí se
narodil ve Dvoře Králové 9. 9. 1928. Jako
správný kluk byl den
co den na hřišti a bylo
samozřejmostí,
že
jako první oblékl dres
místního SK. Po dovršení 18 let, a hlavně
po skončení světové
války, odešel se svými
kamarády do Liberce
(1947–1949), kde pravidelně nastupoval za
dospělé v týmu Rapidu Liberec. Jelikož
však byla jeho matka
těžce nemocná, brzy
se vrátil k rodičům
domů. Ne již do Dvora
Králové, ale do Jaroměře-Josefova, kam se
přestěhovali. Do vojny nastupoval za místní
Jiskru v krajském přeboru (1949–1950).
Vojenskou základní službu absolvoval v nedalekém Hradci Králové za LVA Hradec Králové (1950–1952). Klub hrál své mistrovské
zápasy na hřišti u nemocnice, kde později
Zdeněk Krejčí zažil nádherné fotbalové okamžiky.
V roce 1952 si ho přímo z vojny přivezl do
nově se rodícího týmu Spartaku Hradec Králové nový sekretář klubu pan Jan Petrák.
Parta okolo Krejčího, Andrejska, Michálka
a dalších dokázala v roce 1955 vybojovat
poprvé v historii klubu postup do 1. ligy. Památné je určitě premiérové prvoligové utkání
Votroků v první lize proti Slovanu Bratislava
-18-

na starém hřišti u nemocnice, v kterém také
nastoupil mladý Zdeněk Krejčí.
V roce 1958 sice Spartak postihl sestup do
2. ligy, ale v Hradci byla tak výborná parta,
že mužstvo dokázalo
okamžitě postoupit
zpět a dokonce vybojovat hned v prvním
roce po návratu mistrovský titul. Zdeněk
Krejčí se stal dvorním nahrávačem Míly
Kvačka, nejlepšího
střelce v černobílém
dresu.
Po mistrovské sezóně ještě odehrál 3
sezóny a v roce 1963
zakončil svoji bohatou hráčskou kariéru.
V té době však okamžitě začal trénovat
a jak jinak, než v černobílém dresu. Nejprve připravoval mládež a poté, když se
v roce 1969 A týmu
v soutěži nedařilo, vystřídal na postu hlavního kouče Otu Hemeleho.
Celkově strávil na lavičce Spartaku Hradec
Králové úctyhodných 10 sezón a je dodnes
nejdéle působícím trenérem v hradeckém
klubu.
Pan Zdeněk Krejčí byl také úspěšným trenérem v zahraničí. V letech 1980–1983
a 1986–1988 působil na Kypru v Apollonu
Limasol, se kterým získal mistrovský titul
a také s ním sehrál mnoho podařených
utkání, třeba to proti FC Barcelona.
S panem Zdeňkem Krejčím pomalu odchází
celá jedna velká etapa hradecké kopané.
Čest jeho památce.

4. rOčNÍK FOTbALOVÉHO TurNAJe
HrAdeCKÝCH mATeŘSKÝCH šKOL
Ve čtvrtek 5. 6. 2014 dopoledne se ve fotbalovém areálu FC Hradec Králové – Háječek uskuteční již 4. ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol. Proto jsme požádali hlavního organizátora této akce ing. PETRA VOHRALíKA, aby nám celou akci přiblížil.
Kdo přišel na nápad uspořádat pro mateřské školy obdobnou soutěž?
Vzhledem k tomu, že vykonávám funkce vedoucího základny elévů FC HK i manažera
Fotbalové školičky snažím se sledovat vše,
co by mohlo upoutat zájem děti o tak krásnou hru, jakou fotbal bezesporu je. Proto mě
zaujala zkušenost z Trutnova a jejich ojedinělý projekt spolupráce sportovního klubu
s předškolními zařízeními, který zde má více
jak 12letou tradici. Vzhledem k tomu, že FC
Hradec Králové a Fotbalová školička mají
trvalý zájem na dlouhodobé a velmi dobré
spolupráci se školskými zařízeními, zejména potom s mateřskými školami (dále i Mš),
nabídli jsme jim při příležitosti Mezinárodního dne dětí uspořádat obdobný projekt
i v Hradci.
Co je smyslem tohoto turnaje?
Smyslem této akce je, abychom i v součinnosti s mateřskými školami pomohli dětem
více nahlédnout do tajů a krás kolektivních
sportů, a abychom společně uspořádali pro
děti, ale i pro jejich „realizační týmy“, pěkné
sportovní dopoledne, které by znamenalo
založení déletrvající tradice a přineslo pro
všechny účastníky, tj., děti, učitelky i organizátory, příjemně strávený čas, na který
budou všichni rádi a dlouho vzpomínat.
Pořádáte již 4. ročník turnaje, takže je
možno říci, že mateřské školy tento projekt přijaly?
Můžeme říci, že ano, neboť do prvního ročníku v roce 2011 se přihlásilo 8 odvážných
Mš, o rok později jejich počet stoupl na 10,
následující rok jsme již obdrželi 13 přihlášek.
Letos se přihlásil rekordní počet 16 mateřských škol. Vzhledem k tomu, že celý turnaj
musí na základě potřeb Mš proběhnout
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během dopoledne, je tento počet téměř hraniční. A to se nám ještě omluvily další 3 Mš,
s poznámkou, že by se rády zúčastnily dalšího ročníku fotbalového turnaje.
Kdo turnaj podporuje?
Jsme velmi rádi, že v rámci své dlouhodobé
koncepce podpory sportu a rozvoje pohybových aktivit nejmladší generace na území
města tento projekt uvítalo i město Hradec
Králové. To nejenom akci podporuje, ale zároveň záštitu nad celou akcí převzala náměstkyně primátora města Hradec Králové
ing. Anna Maclová. Vedle města spolupracujeme při realizaci této akce i s firmou
JAKO a ZPMVČR, které se spolu s klubem
a městem podílí na zajištění hodnotných
cen, které by měly následně podporovat
další rozvíjení sportovních a zájmových aktivit v Mš.
Přibližte nám v krátkosti průběh uplynutých tří ročníků turnaje.
Historicky prvním vítězem turnaj hradeckých
Mš se stala Mš M. Horákové, před Mš Kampánova a Mš Lužická. Druhý ročník vyhrála
Mš Klíček-Urxova, před Mš Lužická a Mš M.
Horákové a zatím posledním vítězem se
stalo družstvo Mš Věkoše, před Mš KlíčekUrxova a Mš Kampánova.
Jsme rádi, že se pro přihlášené Mš turnaj
nestal jen akcí na jeden den, ale že se na
své vystoupení dlouhodobě připravují.
A nejde jen o samotné fotbalisty. Jednotlivé
týmy si s sebou přivádějí početné skupinky
fanoušků, vyzbrojené týmovými vlajkami
i transparenty a nechybí tu ani populární roztleskávačky. Odměnou za jejich sportovní
i mimosportovní výkony jim je množství pěkných cen, které si z turnaje pro svojí mateřskou školu odnesou.

Loňský primát si z turnaje odnesla MŠ Věkoše, před MŠ Klíček – Urxova a MŠ Kampánova.
Kdo se zúčastní letošního ročníku?
Letos přijde na Háječek rekordní počet 16
týmů, a to:
• Mš Čtyřlístek – švendova,
• Mš Čtyřlístek – Kotěrova ,
• Mš Kamarád – Hrubínova,
• Mš Kamarád – Veverkova,
• Mš Kampánova,
• Mš Klíček – Urxova,
• Mš Lužická – Severní,
• Mš Lužická – Slavíčkova,
• Mš M.Horákové,
• Mš Sluničko – štefánikova,
• Mš Svobodné Dvory,
• Mš Třebechovická,
• Mš Věkoše,
• Mš Na Biřičce,
• Mš Březhrad,
• Mš Slatina.
Zmínil jste se o sportovní přípravě jednotlivých MŠ na turnaj. Také se na ní podílíte?
Zatímco v prvopočátcích vedli sportovní přípravu jednotlivých Mš převážně rodiče, tak
s přibývajícími ročníky se na nás obrací stále
více Mš s žádostí o pomoc při přípravě na
tento turnaj. Protože naší snahou je, v rámci
svých možností, přispět k zlepšení pohybových vlastnosti malých dětí, snažíme se vycházet těmto požadavkům vstříc.

Co tyto akce znamenají pro FC HK a Fotbalovou školičku?
Pokud se týká samotného turnaje, tak nás
velmi těší, že se na něm v jednotlivých družstvech prosazují absolventi naší Fotbalové
školičky, neboť právě Mš, v jejichž družstvech hrají naši odchovanci, obsazují na
turnajích přední místa. Tím se nám jen potvrzuje, že naše více jak šestiletá práce Fotbalové školičky s malými dětmi postupně
přináší v rozvoji pohybové kultury dětí své
ovoce. Proto i pro další ročníky fotbalového
turnaje nabízíme Mš naší pomoc. Záleží i na
jednotlivých Mš, zda budou mít ve spolupráci s rodiči zájem, poslat k nám do „školičky“ své pohybově talentované děti, které
mají zájem o pohyb a míč. My se je na
oplátku budeme snažit pro tuto akci co nejlépe připravit. Zároveň můžeme později
i těm nejšikovnějším nabídnout možnost zapojit se do družstva nejmladší přípravky FC
Hradec Králové. Nemusíte však čekat na případný impuls z Mš, ale přijďte se do Fotbalové školičky při Zš M. Horákové na nás
podívat sami. Zájemce přijímáme průběžně
každý den během celého školního roku.
Bližší informace o naší činnosti naleznete na
našich webových stránkách www.fotbalovaskolicka.cz, nebo je získáte u mě na čísle
603 318 713.
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Hradecká děvčata vyhrála v Ostravě
FC Baník Ostrava – FC Hradec Králové 1:2 (0:1)
Branky Hradce: 35. a 58. Krejcarová. FC HK: Legerská – Flidrová, Benešová, Vlasatíková,
Svobodová – Brůnová, Lacinová, Krejcarová, Vacková – Boráková (60. Cemanová, 80.Táboská), Hýlová.
Obě družstva si byla vědoma důležitosti utkání v boji ve skupině o sestup. Domácí měli
jednu z posledních možností jak se vyhnout baráži a hostům jak se do problému nedostat.
Zápas začal od prvních minut převahou Hradce a dobrou kombinační hrou se dostával i do
zakončení. Většinu akcí táhla agilní Hýlová, která nastoupila v útoku, v roli pro ni nezvyklé.
Zaměstnávala celou obranu domácích a dvakrát prověřila domácí brankařku, centrovala
a vybojovala několik rohů. Domácí si nedokázali poradit s dobře hrající obranou a nakopávané míče byly snadnou kořistí dobře hlavičkujících obránců. V 17. minutě nastřelila Benešová břevno z přímého kopu. V 35. minutě se k odraženému míči dostala Krejcarová a životní
střelou z 20 metrů nedala brankařce šanci.
Ve druhém poločase a v úmorném vedru tempo pokleslo. Oba celky více méně bojovaly
o každý míč a hra se stala více soubojem než fotbalem. V 58. minutě si na roh od Benešové
naskočila Krejcarová, hlavou přizvedla míč k zadní tyči a zvýšila na 2:0 pro Hradec. Následně přišla šance Hýlové, která zachytila špatnou rozehrávku brankařky, ale svoji šanci
promarnila. K znejistění Hradec došlo v 68. minutě, kdy Brůnová přestřelila z deseti metrů
branku, domácí z protiútoku vybojovali roh, po kterém dokázali protlačit míč do branky.
Baník začal opět nakopávat dlouhé míče a dostal se do několika příležitostí, nastřelil tyč
a Legerská musela při křižné střele předvést parádní zákrok. Posledních deset minut si však
už Hradec taktickou hrou výsledek pohlídal.
Jiří Hruška, šéftrenér FCHK: „Trenér Táborský se musel vyrovnat s absencí stoperky Midlochové, kterou s přehledem nahradila Benešová, a povedl se mu tah s Hýlovou v útoku.
Do základu nasadil tři juniorky, další dvě přišly do hry při střídání a máme radost z toho, že
ani jedna nezklamala. Motorem byla v záloze Lacinová, obrana pracovala důrazně a s klidem i pod závěrečným tlakem domácích, kde dobře pracovala výborně hlavičkující Vlasatíková. Z mého pohledu třeba výkon Svobodové byl famózní. Děvčatům musíme poděkovat
za bojovnost a vůli po vítězství. Nejzkušenější hráčka Krejcarová si nechala rozhodující
branky na dnešní klíčový zápas a to rozhodlo.“

NAděJe prO 1. Ligu
žiJe NA VšeCH FrONTáCH
Výsledky z uplynulého kola FNL nechaly prvoligový osud i nadále na kopačkách Votroků. Málokdo si však zkraje tohoto týdne
uvědomoval, že pro postup do nejvyšší soutěže bude potřeba splnit i jeden nesportovní
cíl – odhlasovat platnost smluv mezi městem Hradec Králové a developerskými společnostmi eCe a HB Reavis pro výstavbu
nového stadionu.
Příznivci královéhradeckého fotbalu po remíze ve Zlíně prožívali pošmournou neděli.
Ovšem výsledek zápasu Karviná vs. Táborsko v pozdním odpoledni jim vrátil opět naději postupu. Stejné pocity však také měli
před úterním zasedáním zastupitelstva
města Hradec Králové, kde se hlasovalo
o souhlas s přijetím úprav ve smlouvách
mezi městem a developerem. Tyto úpravy
byly bezpodmínečně nutné, aby smlouvy
vyhověly požadavkům nového Občanského
zákoníku, který je platný od 1. 1. 2014.
Atmosféra byla zkraje týdne velmi napjatá
a výsledek hlasování se nedal v žádném případě předvídat. Jednání zastupitelstva sledovalo velké množství našich fanoušků,
z nichž někteří vystoupili i v diskuzi. Například předseda fanklubu Votroci 2000 Jan
Kotouček ve svém vystoupení všechny přítomné upozornil na fakt, že počet členů občanského sdružení fanoušků klubu FC
Hradec Králové mnohonásobně překračuje
součet všech členů různých občanských
sdružení, která se snaží projekt výstavby
Parku Malšovice stále blokovat.
Dalšího diskutujícího fanouška FRAnTišKA
řEHOunKA jsme se zeptali na jeho pocity

ze zmíněného zasedání. „Hlavně mám radost, že projekt pokračuje a nic tak nestojí
v cestě, abychom v případě sportovního
úspěchu postoupili do 1. fotbalové ligy. Zasedání bylo vypjaté a padaly rozumné,
i často scestné názory. Již sám fakt, že odpůrci projektu na svých facebookových
stránkách píší o prohrané bitvě, ale připraveností jít do války ukazuje, že absolutně nerespektují výsledky hlasování demokraticky
zvolených zástupců občanů Hradce Králové,“ řekl po hlasování František řehounek.
Pro náš klub je nejdůležitější fakt, že nyní již
nic nebrání městu v podání žádosti o stavební povolení k výstavbě, a jak řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich, dojde
k tomu o letních prázdninách. Musíme doufat, že všechny nezbytné úředně právní povinnosti, které s žádostí souvisí, budou v co
nejkratším čase vyřízeny a bude možno zahájit konečně stavbu samou.
Úterním hlasováním byla splněna jedna
z podmínek FAČR, připravit projekt výstavby
nového stadionu do fáze podání žádosti stavebního povolení. Další podmínkou pro případný postup budou nezbytné stavební
úpravy na současném stadionu. Ovšem to
nejdůležitější k postupu do 1. ligy mají na
svých kopačkách stále samotní hráči –
umístit se na postupovém místě. K tomu
jim můžete pomoci i vy fanoušci. Svými hlasivkami jim dnes pomoci k třem bodům,
které budou pro závěrečné účtování potřebovat a pak následně je ve středu podpořit
v Pardubicích v derby. Vaše podporu potřebují.
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FOTOrepOrTáž
z pOdzimNÍHO derby
Malšovický stadion,
28. července 2013,
1. kolo FNL:
FC HK vs
FK Pardubice 2:2
Počet diváků: 4350.

FANOušKOVSKá STráNKA
Ohlédnutí za sezónou 2013/2014

Před černobílými Votroky jsou poslední dva
zápasy tohoto ročníku Fotbalové národní
ligy. Po loňském pádu z nejvyšší soutěže
mají nyní velkou šanci vybojovat po roce návrat mezi tuzemskou fotbalovou elitu. Po
sportovní stránce k tomu stačí „málo“ – vyhrát dnes doma s Vltavínem a v posledním
kole, které se odehraje jednotně ve středu
4. června od 18,00 hod., porazit ve velkém
derby domácí Pardubice.
Těchto 6 bodů by znamenalo
jistotu, že tým bude po skončení soutěže na postupovém
místě. Samozřejmě, může být
na postup i v případě nějaké
bodové ztráty – ale to již znamená, že body by musely
ztratit také týmy, se kterými se
celé jaro Votroci přetahují na
vedoucích příčkách, tedy
týmy Táborska a Českých Budějovic. A pak je zde ještě
„nesportovní“ aspekt postupu
– žádost o stavební povolení
na nový stadion, kterým fotbalový svaz podmiňuje udělení výjimky, bez
níž postoupit prostě nemůžeme.
Před začátkem tohoto ročníku prošel Hradec velkými změnami. Na lavičce již v posledních prvoligových kolech byla dvojice
domácích trenérů Luboš Prokopec/Bohuslav Pilný a ta vstoupila do nové sezóny
s notně pozměněným kádrem. Odešlo několik zkušených hráčů, např. Haris Harba,
Milan Fukal, Vojtěch štěpán, Vojtěch Hadasčok, později pak Radek Voltr. Nahrazeni
byli mladými talenty, povětšinou z domácí
líhně Votroků. Proto i předsezónní cíle klubu
byly skromné – stabilizovat tým ve druhé
lize, rozehrát mladé nadějné odchovance
a v tabulce pravdy být na plusových číslech.
Zkušenostmi k tomu měli dopomoci zkušení
Marek Kulič a Adrian Rolko, kteří s Votroky
vstoupili do druhé ligy.

A jak druhá liga šla? Jak vidí určité pasáže
této nevyzpytatelné soutěže naši věrní fanoušci?
První tři kola, z toho dva domácí zápasy a na
kontě Votroků byl jeden jediný bod za remízu v derby s Pardubicemi. Příznivci po domácí prohře s Táborskem hromovali a tým
jel do Třince pod velkým tlakem. Zápas jsme
však zvládli skvěle, kanonýr David Vaněček
dal vítězný gól a tímto zápasem začala šňůra Votroků,
kdy bodovali naplno v sedmi
po sobě jdoucích utkáních.
V letní posile Davidu Vaněčkovi jsme nalezli úžasného
kanonýra a zdálo se, že
skvěle namazaná černobílá
mašina se řítí do stanice
„První liga". Závěr podzimu
však přinesl zvolnění tempa,
remízy ve Vlašimi a na Vltavínu, a také překvapivá porážka na půdě Střížkova, byly
určitým varováním před sebeuspokojením Votroků.
Fanoušek Jirka: „Snad jsme byli na konci
podzimu příliš uspokojení a přišel bohužel
trest v podobě bodových ztrát v zápasech,
kde jsme my, fanoušci Votroků, očekávali
plné bodové zisky. Jako možnou příčinu
vidím celkem mladý kádr, kde ještě některým hráčům chybí zkušenosti a hlavně pevnější nervy a odvaha prodat všechno to, co
umí."
V zimní pauze odešly z různých příčin dvě
opory – kapitán Jan šisler neprodloužil
smlouvu a byl uvolněn na hostování do
Brna, z hostování se naopak domů do Jihlavy vrátil Tomáš Kučera. Pro jaro nelehký
úkol, zacelit tyto mezery na hřišti ve středové
řadě.
Fanynka Markéta: „Myslím si, že odchody Šislera a Kučery se nepodařilo nahradit stejně
kvalitními posilami a na jaře nám tito hráči
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chybí. Naopak, pomohly nám příchody Rolka
a Vaněčka, ve kterém máme po dlouhé době
konečně klasického kanonýra."
Jarní část již nebyla výsledkově tak vydařená jako ta podzimní. Doma tým ztratil
body pouze za remízu se Žižkovem, ale
jinak byl suverénní. Ovšem venku se našim
borcům až tak nedařilo. Po prohře na Táborsku v prvním kole přišla série remíz, přerušená až výhrou v Mostě, kterou však
vystřídala trochu překvapivá porážka na
hřišti do té doby trápícího se Frýdku-Místku.
Přesto máme i nyní, dvě kola před konce,
osud na svých kopačkách. Pomohla k tomu
i cenná remíze ze Zlína, který se v poslední
době herně i výsledkově zvedl a potrápil postupně všechny tři aspiranty na postup.
Fanoušek Honza: „Od začátku jara jsem
říkal, že ve Zlíně nevyhrajeme a to se potvrdilo. Tady remízu považuji za zisk. Ale neměli jsme poztrácet body ve Frýdku, na
Střížkově a Vltavínu. Nebýt těchto ztrát, byla
již teď liga naše a byl klid. Derby v Pardubicích je nevyzpytatelné, to jsou zápasy, kdy se

může stát cokoliv. Snad to zvládneme tak, jak
to Hradec zvládnout musí umět, chce-li do
ligy!"
V dnešním zápase jsme jasnými favority, ale
až na hřišti se ukáže, jak se hlavně psychicky dokážeme vyrovnat s povinností
dnes vyhrát. A pak nás čeká již vrcholný
zápas sezóny. O našem postupu se bude
rozhodovat v tom největším derby, jaké si
lze v tomto zeměpisném pásmu vůbec představit – v Pardubicích. Vzhledem k tomu, že
fanoušci Votroků jsou v soutěži jasně nejlepšími a neváhají podporovat svůj tým
i v těch nejvzdálenějších místech, je jasné,
že jejich počet v Pardubicích bude značný
a naši Votroci budou mít skvělou podporu
z tribun. Mnozí příznivci Votroků věnovali
podpoře našeho týmu mnoho času, peněz
a nervů. Jsem si jist, že výhra v Pardubicích,
která bude znamenat postup do nejvyšší fotbalové soutěže, je tím nejlepším možným
poděkováním, jaké hráči mohou svým fans
dát. MUSÍMe VyHRáT!
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
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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. – Bohem.
Sokolov – Vltavín
Varnsdorf – Pardubice
Žižkov – Zlín
České Buděj. – Karviná
Táborsko – Třinec

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

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

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

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 (04. 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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