všesportovní stadion hradec králové

Neděle 10. dubna 2016 v 17.00 hod.

Zápas 22. kola

FC Hradec Králové – FC Sellier & Bellot Vlašim

Program 22. kola (9.–10. 4. 2016)

Program 23. kola (16.–17. 4. 2016)

Sokolov – Opava
Varnsdorf – Pardubice
Třinec – Karviná
Hradec Králové – Vlašim
Ústí n.L. – České Budějovice
Táborsko – Frýdek-Místek
Olomouc B – Znojmo

Frýdek-Místek – Varnsdorf
Znojmo – Pardubice
Karviná – Sokolov
Třinec – Ústí n.L.
Opava – Táborsko
České Budějovice – Hradec Králové
Vyšehrad – Olomouc B

partner utkání:

O dNešNím sOupeŘi

FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s.
Vlašimský fotbalový oddíl byl založen z jara
roku 1922 a nesl název SK Vlašim. Tento
klub byl založen zdejšími sokoly. Záhy (v
roce 1923) však přišla konkurence v podobě
klubu Rudá hvězda, ale asi po dvou letech
tento oddíl zanikl. V roce 1924 byl opět vytvořen samostatný klub Viktorie Vlašim.
A konečně v roce 1927 byl založen nový
klub AFK Vlašim, na jehož tradici navazuje
dnešní oddíl kopané ve Vlašimi. Všechny
předchozí kluby, které byly založeny před
založením AFK zanikly, zřejmě z nedostatku
finančních prostředků. Tento oddíl AFK po
několika opakovaných žádostech byl přijat
a to až v roce 1939 do mistrovských utkání
středočeskou župou.
V roce 1966 poprvé v historii postoupila Vlašim (Spartak) do II. ligy. Celkem vlašimské
barvy hrály ve 20. století druhou nejvyšší
soutěž celkem devět sezón. Kvalifikaci o postup do nejvyšší soutěže si Vlašim (tehdy
Spartak BS) zahrála v roce 1978. Nejprve
vyřadila VP Frýdek-Místek po výsledcích 1:1
(venku) a 1:0 (doma). Ve finále na Vlašim
čekal tým VSS Košice, který vyhrál první
zápas v Košicích 4:1 a také ve Vlašimi 2:1.
Většina lidí se domnívá, že od té doby Vlašim nikdy druhou ligu (druhou nejvyšší soutěž) nehrála, ale to je velký omyl. Když byl
Spartak BS Vlašim v roce 1978 sesazen do
divize, tak Vlašim ještě postoupila do druhé
nebo-li národní ligy ročníku 1979–80. V r.
2009 tedy tým postoupil do druhé nejvyšší
soutěže po 29 letech (druhá národní liga
vznikla až v roce 1981 reorganizací).
To však nebyla jediná šance, kdy Vlašim
hrála nebo mohla hrát o první ligu. První
šance se naskytla v sezóně 1967–68, když
Vlašim měla s postupujícími VCHZ Pardubicemi stejný počet 37 bodů a rozhodovalo
skóre. Bohužel lepší skóre měly Pardubice,
ale v dnešní době, kdy se skóre počítá jiným
způsobem by postupovala Vlašim. Skóre se
tehdy dělilo a rozdíl skóre byl 0,17. Vlašim
měla skóre 56:24 a Pardubice měly 50:20.
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Vlašim měla k postupu blízko. V posledním
kole hrála s Viktorií Žižkov a stačilo vyhrát
8:0, to se bohužel nepovedlo, vlašimští vyhráli 6:1. O postupu však mohli hráči rozhodnout již v předposledním kole, ale na
hřišti Mostu pouze remizovali. Pokud by tam
Vlašim vyhrála, stačilo potom porazit Žižkov
jakýmkoli rozdílem. Další úspěch přišel v sezóně 1974–75, kdy klub mohl také bojovat
jako nováček o postup do nejvyšší soutěže,
ale zřejmě to asi nebylo v plánu. Nakonec
tým skončil na krásném třetím místě (první
nepostupové místo) za postupujícími oddíly
Lokomotivou Košice a Jednotou Trenčín.
Vlašimským fotbalistům se nedařilo pouze
v lize. Úspěchů dosahoval tým i v národním
poháru. Vlašim hrála dokonce dvakrát semifinále. První v sezóně 1967–68 se Slovanem
Bratislava a Vlašim v Bratislavě Na Pasienkách podlehla 2:3. Na v této sezóně Slovan
získal jako jediný československý tým v historii evropský pohár, když porazil ve finále
slavnou FC Barcelonu 3:2, tedy stejným rozdílem jako Spartak Vlašim. V té době to byl
pro vlašimský fotbal jistě nedoceněný
úspěch. O 10 let později sehrála Vlašim
doma semifinále s Baníkem Ostrava a Baník
tehdy zvítězil po vyrovnaném výkonu 1:0.
V roce 2006 tým hrající divizi doznal změn.
Došlo ke sloučení s kácovským klubem
a vznikl dnes všem již dobře známý tým pod
názvem FC GRAFFIN Vlašim. Od té doby se
vlašimský klub nadechl ke spanilé jízdě napříč divizí a následně i ČFL. V roce 2009 se
nakonec urodil postup do druhé nejvyšší
fotbalové soutěže, kde se klub zařadil v posledních letech mezi stálé členy.
Dalším zlomem v historii vlašimské kopané
byl v úvodu roku 2016 vstup nového partnera do klubu. Novým velmi významným
sponzorem klubu se stala společnost Sellier
& Bellot. Název společnosti se promítl jednak do názvu klubu. Od února 2016 tedy
vlašimský fotbal reprezentuje klub s názvem
FC Sellier & Bellot Vlašim.

SOUPISKA FC SellIer & BellOt VlAšIm, a.s.
Fotbalová národní liga – jaro 2016

Brankáři:

1
24
27

NGuyeN
VOReL
BuDINSKý

Filip
Vojtěch
Viktor

14. 9. 1992
18. 6. 1996
9. 5. 1993

(23 let)
(19 let)
(22 let)

Obránci:

8
13
17
20
21
22

BReDA
šTOCHL
KAVKA
NOVý
PIMPARA
VONDRA

Petr
Jakub
Peter
Martin
Jiří
Jan

1. 8. 1993
2. 2. 1987
20. 11. 1990
23. 6. 1993
4. 2. 1987
13. 9. 1995

(22 let)
(29 let)
(25 let)
(22 let)
(29 let)
(20 let)

Záložníci:

4
5
6
7
9
10
12
14
18

KuLHáNeK
VeBR
TARCZAL
ReITeR
PRůCHA
FRIZONI
HADAšČOK
HAšeK
JANDA

Jiří
Lukáš
Daniel
Rudolf
Ondřej
Da Cruz Dias Bernardo
Vojtěch
Martin
Ladislav

8. 3. 1996
13. 2. 1983
22. 3. 1985
28. 9. 1994
10. 7. 1983
12. 3. 1990
8. 1. 1992
3. 10. 1995
26. 7. 1989

(20 let)
(33 let)
(31 let)
(21 let)
(32 let)
(26 let)
(24 let)
(20 let)
(26 let)

Útočníci:

11
15
23

JíCHA
NeČAS
HeJNý

Jan
Jakub
Karel

17. 6. 1985
26. 1. 1995
7. 7. 1992

(29 let)
(21 let)
(23 let)

Realizační tým: Martin HAšeK – hlavní trenér, Miloslav BROŽeK – asistent trenéra, Vladimír KOuT – asistent trenéra, trenér brankářů, Petr VOSáHLO – masér, Josef šANDA – vedoucí mužstva
Představenstvo společnosti: JuDr. Ing. Oldřich JIRuš – předseda představenstva, Milan
KuKLíK – místopředseda představenstva, Stanislav HOřT – člen představenstva, Ing.
Tomáš KAFTAN – předseda dozorčí rady
Managment fotbalového klubu: JuDr. Ing. Oldřich JIRuš – generální ředitel, Ing. Tomáš
KAFTAN – ekonomický ředitel, Miloslav BROŽeK – sportovní ředitel, Jaroslav SVOBODA
– sekretář, Václav JINDRA – tiskový mluvčí
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY
20. kolo: FC Hradec Králové – 1. SC Znojmo 3:1

Bohuslav Pilný: „Samozřejmě jsme rádi, že jsme ten
zápas zvládli. První poločas
z naší strany nebyl dobrý
a remízový stav jsme udrželi
hlavně díky brankáři Ottmarovi. Ve 2. půli jsme se po vyloučení zvedli a podali opravdu heroický
výkon a zaslouženě jsme zápas dotáhli do
vítězného konce. Ten gól na konci to byla taková třešnička na dortu. Zápas jsme měli
v plánu vyhrát o dva góly, ale když byl Plašil
vyloučen, tak jsme v to ani snad nedoufali.“
Radim Ottmar: „V 1. poločase jsme byli nervózní,
zbrklí. Dali jsme sice hezký
gól z brejku, ale pak jsme nedokázali dostat standardku
z vápna a soupeř vyrovnal.
O přestávce nám trenér dů-

razně domluvil a druhý poločas byl úplně
o něčem jiném! Na hřišti to z nás po vyloučení Plašila jakoby spadlo a vytvořili jsme si
za těch 30 minut neuvěřitelný počet 100%
šancí! Zaslouženě jsme vyhráli.“
Tomáš Malinský: „V 1. poločase Znojmo hrozilo po standardních situacích, bylo lepší.
Ve druhého poločase jsme si
po té červené kartě uvědomili,
že nemáme co ztratit, začali
jezdit po zadku a vyhráli jsme
3:1. Myslím, že jsme předvedli výborný výkon,
který by měl přilákat lidi zpátky na stadion.
Můj gól? Jirka Janoušek mně dal mezi dvěma
hráči pěkný balon. Přebral jsem si ho a postupoval směrem k brance. Zkusil jsem kličku
ven ze hřiště a obránce mě stínoval. Prošel
jsem, ale byl jsem trošku z úhlu a tak jsem
chtěl centrovat před branku na Honzu Pázlera. štěstí stálo při mně a míč se od obránce
odrazil do brány a běželi jsme slavit!“
Filip Zorvan: „V 1. poločase
z naší strany jsme nebyli jsme
tak aktivní, jak jsme chtěli
a Znojmo jsme pouštěli po
standardkách do šancí. Ve 2.
půli jsme ale hráli opravdu
jako tým a ukázali touhu
nejen vyhrát, ale i postoupit! Dali jsme gól
z brejku a Znojmo ani žádnou šanci nemělo.
Nakonec naše vítězství ještě potvrdil Mareš
z penalty. A můj gól? Po jednom rohu Znojma
utekl Tomáš Malinský. Přihrál před branku
a neměl jsem problém trefit pravačkou skoro
prázdnou branku.“
Připravil Petr Přibík

20. kolo Fotbalové národní ligy, 27. března
2016:
FC HK – 1. SC Znojmo 3:1 (1:1)
Branky: 28. Zorvan, 69. Malinský, 93. Mareš
z PK. – 38. Pokorný. Rozhodčí: Pechanec –
Kubr, Kožár. ŽK: 39. a 47. Plašil – 18. Weber,
29. Svozil, 75. Pokorný. ČK: 47. Plašil – 91.
Veselý. Počet diváků: 1261.

FC HK: Ottmar (89. Ordelt) – Holeš, Krmaš,
Nosek, Plašil – Janoušek – Krátký (50.
Mareš), Vlkanova, Zorvan (84. Chleboun),
Malinský – Pázler.
1. SC Znojmo: Veselý – Helísek, Pokorný,
Svozil, Odehnal (79. Stehlík) – Okleštěk (57.
šumbera), Weber, Nepožitek – Ledecký (66.
Njire), Žondra, šamánek.

V dalším utkání se na Všesportovním stadionu představilo první mužstvo tabulky
Znojmo. V 1. poločase hosté standardními situacemi zatlačili Hradec a brankář
Ottmar se několikrát vyznamenal. Po necelé půlhodině hry unikl po křídle Malinský a po jeho příhře zaznamenal Zorvan
vedoucí branku. Znojmu se podařilo do
přestávky vyrovnat. Na začátku druhého
dějství byl vyloučen Plašil, ale Východočeši obrovským nasazením začali svého
soupeře přehrávat. Malinský vstřelil vedoucí gól a v samém závěru pečetil výsledek Mareš z penalty. Votroci podali
výborný výkon!
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY
21. kolo: FK Varnsdorf – FC Hradec Králové 0:0

Bohuslav Pilný: „Vezeme
bod, který nám svoji cenu
ukáže až na konci sezóny.
Domácí dobře bránili a spoléhali se na brejky. S tím jsme
se ale docela dobře vypořádali, bohužel v útočné fázi
jsme neměli dostatečnou kvalitu na to, abychom vstřelili branku. Dá se říct, že nás
v tomto zápase zradila koncovka a proto tím,
že jsme nedali gól, máme jen bod. Nicméně
chceme se připravit co nejlépe na Vlašim
a získat tři body.“
Pavel Krmaš: „Hráli jsme
proti soupeři, který byl velice
kompaktní a silný v brejkových situacích. My jsme šli do
zápasu s tím, že to bude o trpělivosti a hlavně si pohlídat
jejich největší zbraň, brejky.
Ty se nám celkem podařilo eliminovat. Hráli
jsme trpělivě, ale příležitosti, které jsme si vytvořili, i když jich nebylo tolik jako v domácím utkání se Znojmem, jsme bohužel

nedokázali proměnit. Našemu výkonu prostě chyběl alespoň jeden gól. Měli jsme
spoustu dobře rozjetých akcí a průniků ze
strany a chybělo tomu opravdu to finále. Dali
jsme břevno, ale chybělo štěstí a na tři body
to bohužel nestačilo.“
Tomáš Holeš: „Ve Varnsdorfu jsme odehráli těžký
zápas, protože soupeř byl
hodně zatažený a hrál na
brejky. Po celé utkání jsme
byli lepším týmem a aktivnější. Dobře jsme se dostávali kombinačně až po šestnáctku soupeře,
ale ve vápně se nám nedařilo zakončit.
Varnsdorf bránil v osmi lidech, měl to dobře
zacpané a nám se prostě nepodařilo dát gól.
Takže jsme si přivezli remízu.“
Petr Schwarz: „Do utkání
jsme šli s tím, že bychom
chtěli přivézt tři body. Věděli
jsme, že domácí budou hrát
ze zajištěné obrany a na
brejky. Počítali jsme s tím,
a chtěli jsme se hodně dostávat před jejich branku, ale bohužel nám vázla
finální fáze a i v zakončení nám chybělo
trošku štěstíčka, abychom něco do té branky
protlačili. Brejky Varnsdorfu jsme zastavili.
Měli tam jeden vážnější, který jsme přečkali.
Celý zápas jsme bušili do soupeře, jenom ta
finální fáze chyběla. Je to bod z venku. Karviná udělala taky bod a nikdo nám neutekl.
Teď musíme doma zvládnout zápas s Vlašimí, abychom se dostali před ně!“
Připravil Petr Přibík

21. kolo Fotbalové národní ligy, 3. dubna 2016:
FK Varnsdorf – FC Hradec Králové 0:0
Rozhodčí: Lerch – Ratajová, Vitner. ŽK: Martan, yakovle – Schwarz, Vlkanova. Počet diváků: 1030.
FK Varnsdorf: Porcal – Tvaroha, Filip, Neuberg, yakovlev – Zbrožek – Mehanović, Da-

níček (46. Houser), Martan, Durdević (84.
Knejzlík) – Rudnytskyy (77. Jurča) – Schubert.
FC HK: Ottmar – Holeš, Nosek (46. Chleboun), Krmaš, Plašil – Janoušek, Schwarz
(74. Trubač) – Vlkanova, Zorvan, Malinský –
Pázler (86. Nworah).

K dalšímu utkání jarní sezóny na hostujícím hřišti zajížděli hradečtí fotbalisté na
sever Čech, kde se střetli s týmem FK
Varnsdorf. Domácí hráli se zahuštěnou
obranou. Hradec se kombinací dostával
k šestnáctce a pak narážel na nepřekonatelnou zeď. Ojedinělé brejky Severočechů
zneškodnil Radim Ottmar, který se do
branky vrátil po nepříjemném zranění
v utkání se Znojmem a byl pro mužstvo
velkou oporou.
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jAk TO bYLO NApOsLedY

8. kolo Fotbalové národní ligy, sezóna 2015/2016
S dnešním soupeřem jsme se v minulosti střetli několikrát a tyto souboje můžeme rozdělit
do dvou časových údobí. To první sahá na přelom šedesátých a sedmdesátých let, kdy se
tehdejšímu Spartaku Hradec Králové nedařil po několik sezón návrat z druhé ligy mezi elitu,
a naopak jmenovec Spartak Vlašim prožíval to lepší ze své historie a na několik let se usadil ve druhé nejvyšší soutěži. V sezóně 67/68 skončil dokonce o čtyři body před hradeckým
týmem na druhém místě. A jaké byly tehdejší výsledky z pohledu Votroků? Sezóna 67/68
prohra doma 1:3 a venku 0:2, o sezónu později dvě remízy, doma bez branek a venku 1:1
a do třetice, tentokrát sezóna 69/70 a domácí prohra 1:2 a pod Blaníkem výhra 3:1. Poté se
cesty obou týmů nadlouho rozešly, až se před dvěma roky dnešní soupeři opět střetli. Nejprve se v sezóně 2013/2014 zrodila remíza 1:1 ve Vlašimi, kde „populární“ sudí Lerch vyloučil
na konci prvního poločasu kapitána Kuliče a domácí tak měli velkou šanci ubránit remízový
stav, což se jim nakonec i povedlo. V jarní odvetě pak na svém hřišti dominovali Votroci a po
brankách Dvořáka, Rolka, Zeleného a Pavla Čermáka svého soupeře deklasovali 4:2.
Poslední utkání se samozřejmě datuje z letošní sezóny. V sobotu 26. září 2015 branka ve
středočeské Vlašimi nepadla a soupeři si rozdělili po bodu. Nutno podotknout, že Votroci nastoupili k mistrovskému zápasu po šestnáctidenní vynucené pauze, která byla zapříčiněna
onemocněním většiny hráčů základní sestavy. Jak to tedy bylo?
FC Graffin Vlašim – FC HK 0:0
ŽK: Tarczal, Toml – Pázler, Rozhodčí: Julínek
– Caletka, Dobrovolný, Počet diváků: 472.
FC Graffin Vlašim: Vorel – štochl, Breda,
Toml, Nový – Vebr – Kučera (84. Janda),
Tarczal, Hronek (88. Moravec), Průcha – Matějka (69. Jícha). FC HK: Ottmar – Holeš,
Nosek, Krmaš, Plašil (18. Mareš) – Černý,
Janoušek – Pázler, Vlkanova (69. Trubač),
Súkenník (69. Malinský) – David Vaněček.
Po vynucené zdravotní přestávce se Votroci
vrátili na zelený pažit utkáním 8. kola ve Vlašimi. Všichni postižení epidemií se na hřišti
objevili od první minuty.
utkání začalo pěkně svižně. Votroci se tlačili
do vápna domácího týmu a hodně aktivní
byli hlavně ofenzivní hradečtí hráči Vaněček,
Pázler a Vlkanova. Jednu jejich akci hasil
domácí brankář Vorel dokonce vyběhnutím
mimo svoje vápno a odhlavičkováním míče
před dotírajícím Vaněčkem. Brankovou konstrukci Vlašimi také nastřelil v 12. minutě
Igor Sůkenník, který zahrával roh a přímo
z této standardní situace rozezvučel levou
tyč. Ovšem i na druhé straně byla vidět akti-

vita domácích fotbalistů a jeden z jejich centrů ze strany hřiště musel ekvilibristicky odvracet na roh Radim Ottmar. Nepříjemnost
v podobě zranění Marka Plašila museli hradečtí kouči řešit hned v 18. minutě. Namísto
něho na hřiště přišel Petr Mareš. V těchto
chvílích se hra přelévala od vápna k vápnu
a mnoho začínajících situací na obou stranách zastavovaly praporky pomezních rozhodčích. Během desetiminutovky se do
statistiky zapsalo pět ofsajdových postavení
na straně Votroků a dva na domácí.
Jednu z vyložených šancí prvního poločasu
měl na své kopačce v 33. minutě David Vaněček, který si ukázkově naběhl za obranu
na centr od Tomáše Holeše, ale vyběhnutého Vorla v brance Graffinu nepřekonal. Podobných příležitostí bylo během prvního
dějství velice poskrovnu, proto také skončil
bez branek. Nezměnila na tom ani závěrečná vteřina, když si na centr Adama Vlkanova naběhl Honza Pázler, ale jeho
„bombu“ v poslední chvíli zblokoval domácí
Petr Breda na roh. Ten již rozhodčí Julínek
ani nenechal rozehrát a hráči se tak odebrali
do kabin bez jediné gólové radosti.
- 7-

Proti Vlašimi nastoupil před dvěma lety také Pavel Dvořák a do statistik se zapsal jednou gólovou trefou. Dnes Pavel obléká dres prvoligové Vysočiny Jihlava.
Druhý poločas začal utěšenou střelou David
Vaněček z velkého vápna, ale gólman Vorel
byl na místě. Hned vzápětí odpověděl brejkem domácí Průcha a bylo jen štěstí, že mu
míč z jeho levé nohy sklouzl a skončil hodně
vedle Ottmarovy pravé tyče. Tento moment
byl počátkem zhruba desetiminutového zá-

varu v šestnáctce Votroků, který vyvrcholil
v 65. minutě ohromnou šancí domácích,
když míč proběhl přes celou šíři branky jen
těsně před čarou, ale nikdo z domácích
hráčů ho nedokázal zasáhnout a nasměrovat do sítě hostí. Dvacet minut před koncem
zápasu sáhl trenér Pilný k dvojímu střídání,

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2015/2016, po neúplném 21. kole
1. 1.SC Znojmo FK
2. MFK OKD Karviná
3. FC Hradec Králové
4. FK Baník Sokolov
5. FK Ústí nad Labem
6. FC MAS Táborsko
7. FK Pardubice
8. Slezský FC Opava
9. MFK Frýdek-Místek
10. FC Vlašim
11. SK České Budějovice
12. FK Fotbal Třinec
13. FK Varnsdorf
14. SK Sigma Olomouc B
15. FK Slavoj Vyšehrad
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když na hřiště přišli Malinský s Trubačem
namísto unavených Vlkanova a Súkenníka.
A oba se hned prezentovali dobrou šancí.
Tomáš Malinský unikl po své pravé straně
a přesným přízemním centrem našel na
malém vápně Trubače, ale mladý reprezentant míč přes hradbu těl domácích obránců
mezi tři tyče neprocedil.
S přibývajícími minutami získávali domácí
hráči Graffinu čím dál tím víc půdu pod nohami a hradecká obrana měla najednou
plné ruce práce. Votroci spíše hrozili
z brejků, ale ty nedokázali proměnit. určitě
tou největší šancí byla ta v poslední vteřině
zápasu, když Honza Pázler nedokázal z pár
kroků před otevřenou brankou nasměrovat
míč do sítě Vlašimi. Ani domácí nebyli efektivní, proto utkání nakonec skončilo bezbrankovou remízou.

Foto z posledního domácího utkání, ve kterém
Votroci dominovali a svého soupeře porazili 4:2.
Mladý Jan Shejbal byl platnou posilou a v zápase byl aktivním hráčem.

ČTvrTfiNÁLe mOL cup 2015/2016
FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 1:1

V letošní sezóně prošli Votroci až do čtvrtfinále MOL CuP, kde narazili na ambiciózní tým FK
Mladá Boleslav. Své ambice tým okolo Milana Baroše nastínil již v úvodním zápase, které se
uskutečnilo v domácím prostředí pod lízátky a svěřenci trenérů Frimmela a Pilného si z duelu
odnesli porážku 1:4, i když dle vývoje (neuznaný regulérní gól po odmávaném ofsajdu
a tyčce, v obou případech Jana Pázlera) tomu tak být také nemuselo. Ale na kdyby se nehraje, takže Votroci měli v Mladé Boleslavi nelehký úkol, smazat tříbrankový deficit a dát víc
branek, než soupeř v prvním zápase. Do města automobilů vyrazili především s touhou,
alespoň srovnat nepříznivý stav čtvrtfinále MOL Cupu. Od první minuty zápasu dostali šanci
hrát hned čtyři hráči Ordelt, Krátký, Nworah a Kraják, kteří do dnešního dne sbírali minuty
pouze po jednotkách nebo za juniory. Obměněný tým se v odvetě pral statečně a nakonec
vybojoval alespoň velice slušný výsledek v podobě remízy 1:1.
FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové
1:1 (0:0) – do semifinále poháru MOL Cup
postupuje Mladá Boleslav, první utkání 4:1.
Branky: 84. Chramosta – 54. Shejbal. ŽK:
Takács, Kalabiška – Mareš. Rozhodčí: Váňa
– Blažej, Nádvorník. Počet diváků: 500.
FK Mladá Boleslav: Diviš – Jánoš, Toml,
Čmovš, Fleišman – Kalabiška, ščuk, Malpon
(81. Kůdela), Přikryl (46. Takács) – Baroš
(60. Magera), Chramosta.
FC HK: Ordelt – Krátký, Chleboun, Bederka,
Mareš – Súkenník (89. Holeš), Vobejda –
Shejbal (72. Zorvan), Kraják, Javůrek (81.
Janoušek) – Nworah.

V samotném úvodu přišel pro hosty doslova
šok. Běžela teprve 40. sekunda zápasu
a rozhodčí Váňa odpískal proti Hradci penaltu. K ní se postavil, stejně jako pod lízátky, exreprezentant Milan Baroš, jenže
tentokrát mu ji mladý gólman Adam Ordelt
vytáhl na tyč a následně obránci odkopli míč
do bezpečí.
Domácí i přes svůj určitý nezdar z úvodu vytvořili na hosty tlak, ale jejich obranná vozba,
včele s mladým gólmanem, statečně odolávala. K přímému ohrožení branky však došlo
až po půl hodině hry, když z hranice vápna
vystřelil Kalabiška a jeho technická střela jen
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Snímek z prvního domácího zápasu s FK Mladá Boleslav (1:4), ve kterém nastoupil také
Jan Shejbal, autor branky v odvetném utkání (1:1).
o kousek minula pravý horní roh hradecké
branky. A o chvilku později opět mladoboleslavský Kalabiška, který přeloboval vyběhnutého Ordelta, ale naštěstí s ním i jeho
svatyni. Na konci poločasu se dvakrát střelecky prosazoval útočník Baroš, ale v prvním
případě ho vychytal brankář a v tom druhém
jeho střelu zblokoval Bederka.
Hradečtí fotbalisté se na soupeřovu polovinu
dostávali jen sporadicky, ale zajímavý moment přišel ve 42. minutě, když si na odkopnutý míč seběhl Peter Nworah a doslova se
vřítil do pokutového území domácího týmu.
Zde podstoupil souboj s domácím bekem,
po kterém se Peter poroučel k zemi. Zde
však sudí Váňa odvahu odpískat pokutový
kop nenašel, tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Hned v úvodu druhého
dějství se do dobré střelecké pozice dostal
Jan Shejbal a svoji střelou zpoza vápna donutil jít Diviše na zem. Hned vzápětí poslal
zboku do malého vápna přízemní centr
Krátký, ale hostující ofenzivě chyběl pouze
pověstný kousek k teči do otevřené branky.
Votroci oproti prvnímu poločasu své hostitele i nadále zlobili a vyplatilo se. V 54. mi-10-

nutě utekl mladoboleslavské obraně po své
levé straně Javůrek, počkal na nabíhajícího
Shejbala, kterému přízemním centrem doslova naservíroval míč na velké vápno. Hradecký záložník si ho ještě připravil na svou
silnější levou nohu a prudkou střelou po
zemi uklidil k levé tyči domácí branky, 0:1.
Po obdrženém gólu domácí zvýšili obrátky
a do vápna směřoval centr za centrem.
Ještě větší nebezpečí hrozilo po vystřídání
Baroše Magerou, kdy výšková převaha
hráčů v bílém byla zcela markantní a Magera byl opravdu hodně agilní. Dvacet minut
před koncem se vytáhlý útočník prokličkoval až na hranici malého vápna, míč předložil naběhnutému Chramostovi, ale ten
branku netrefil. Magera měl šanci i v poslední desetiminutovce, když před Ordelta
poslal přízemní centr Jánoš, ale mladoboleslavský útočník k míči nedoklouzal.
Gól tak hradečtí inkasovali až pět minut před
závěrečným hvizdem a nebyl u toho nikdo
jiný, než opět Lukáš Magera. Ten zacentroval a Chramosta tentokrát již nabídnutou
šanci využil a srovnal tak skóre na konečných 1:1.

juNiOrskÝ TÝm fc Hk
Liga juniorů 2015/2016

Jaro je pro juniorský tým jako by zakleté. Z dosavadních sedmi duelů svěřenci trenéra Mejtského vydolovali pouhé 4 body za remízu s Plzní a výhru nad Bohemkou, při skóre 11:19
a v průběžné tabulce jim patří až 13. příčka. Nic na faktu nezměnily ani poslední dva duely,
ve kterých podlehli jak Českým Budějovicím na jejich hřišti, tak doma na Bavlně Příbrami.
A to v domácím prostředí byli posíleni hned o osm hráčů kádru áčka. Pojďme se na oba zápasy podívat podrobněji.
SK Dynamo České Budějovice – FC Hradec Králové 3:1 (2:1)
Branky: 31. a 46. Pasecký, 10. Kadula – 45+1. Zdržálek. Rozhodčí: Černý – urban, Melichar. Diváci: 100. SK Dynamo Č. Budějovice: Coufal – Vít, Havel, Hric, Vaněk – Hrachovec,
švantner, Kadula, řezáč, Bálek (86. Kadlec) – Pasecký (86. Křiváček). FC HK: Ikizgül – Kratochvíl, Drozd D., Dědeček, Zbudil (79. Jeníček), Zdržálek (69. šejvl), Drozd P., Fenz (36.
Dostál), Vyšehrad, Hlavsa, Zezula.
Fotbalistům českobudějovického Dynama skončila ve čtvrtek karanténní opatření, a tak se
všechna mužstva mohla vrátit k zápasovému režimu. Juniorka Dynama se teprve podruhé
na jaře představila na svém stadionu, soupeřem jí byl stejně starý výběr Hradce Králové. Jihočeši byli v utkání mužstev ze spodních pater tabulky přece jen úspěšnější a po dvou brankách Paseckého a jedné trefě Kaduly brali všechny tři body za vítězství 3:1.
Doplněni o několik hráčů A-týmu začali fotbalisté juniorky Dynama proti Hradci Králové aktivně, přesto si první velkou šanci zápasu připsali hosté, když se ke gólové střele po spolupráci s Fenzem dostal Jaroslav Hlavsa – gólman Dynama Lukáš Coufal proti jeho střele z úhlu
výtečně zasáhl a míč vytěsnil nad břevno. To na druhé straně se hned v 10. minutě hry povedenou ranou z hranice vápna prosadil Jindřich Kadula a Dynamo vedlo 1:0. Budějovickým
fotbalistům vstřelená branka očividně pomohla a v dalším průběhu zápasu byli lepším týmem.
Hosté se dlouhé minuty pouze bránili a velké problémy měli především s budějovickou levou
stranou, kde se v ofenzivě dařilo Vaňkovi a Bálkovi. Oba dva svými centry do vápna nacházeli nejčastěji Petra Paseckého, toho ale v 26. minutě ještě výborným zákrokem vychytal
brankář Ikizgül. Po další podobné akci ale přeci jen inkasoval a byl to právě Petr Pasecký,
který zvýšil na 2:0 pro Dynamo. Jihočeši zápas kontrolovali, přesto si ale odchod do kabin
sami zkomplikovali, když v nastaveném čase prvního poločasu prošel středem hřiště přes tři
hráče Dominik Zdržálek, který následně snížil na 1:2 z pohledu hostujícího celku.
Zpět do pohody se Jihočeši ale vrátili prakticky okamžitě po nástupu do druhé půle. Po
rychlé akci vysunul Kadula rozběhnutého Petra Paseckého, který ránou podél brankáře vrátil Dynamu dvoubrankové vedení. V dalším průběhu druhého poločasu se sice častěji hrálo
na polovině budějovického celku, avšak hosté se do šancí prakticky nedostávali, a když se
po další gólové přihrávce od Kaduly neprosadil v poslední minutě hry Patrik švantner, skončilo utkání výhrou domácího celku 3:1.
FC Hradec Králové jun. – 1.FK Příbram 0:1 (0:1)
Branky: 11. šabala, ŽK: Junek, Divíšek, šabala, Rozhodčí: Váňa – Kubr, Hock, Počet diváků:
180. FC HK jun.: Stejskal – Krátký, Vyšehrad, Zezula, Kratochvíl (66. David Drozd) – Shejbal
(72. Hlavsa), Mareš, Trubač, Javůrek (58. Zdržálek) – Kraják, Nworah. 1.FK Příbram jun.:
Kočí – Červeňák, Chaluš, Divíšek, Junek – Vošahlík (69. Laňka), Hlinka (58. Bouček), Moravec (84. Kurtiaschvili), Brandner – šabala (89. Hájek), Květ (58. Ježdík)
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Za juniorský tým nastoupili proti Příbrami také Marek Krátký a v pozadí přihlížející Jan
Shejbal.
Nominace hned osmi hráčů A mužstva slibovala zajímavou podívanou v rámci 26. kola Juniorské ligy, kdy Votroci hostili 1. FK Příbram. Fanouškům se tak v pondělním odpoledni
v SCM Bavlna představil například Honza Stejskal, který v minulém týdnu společně s Danem
Trubačem (ten také posílil juniorský tým) reprezentoval Českou republiku v kvalifikaci
o euRO do devatenácti let, dále na trávník vyběhl například Peter Nworah, Petr Mareš, Marek
Krátký a další svěřenci trenérů Frimmela a Pilného. Ovšem ani takto posílený tým na Příbram nestačil.
utkání nezačalo pro domácí příliš šťastně, když se hned v jedenácté minutě gólově prosadil hráč Příbrami, reprezentant Lotyšska Valerijs šabala, který si na hranici vápna poradil
s bránícím Kratochvílem a technickou střelou uklidil míč do šibenice Stajskalovy branky, 0:1.
Votroky však inkasovaná branka nerozhodila a na dlouhé minuty uzamkli hosty na jejich
půlce. Byli v nadcházejících minutách aktivnějším týmem a například jen centimetry chyběli
Petru Marešovi, aby se ve dvacáté minutě prosadil ze standardní situace a Honzovi Shejbalovi zas podařenou střelu zpoza vápna konečky prstů vyškrábl příbramský Kočí o několik okamžiků později.
Velkou příležitost měl v pětadvacáté minutě Peter Nworah, který se sám s míčem objevil
před příbramskou brankou, ale Kočího nepřekonal. Z dorážky nebyl úspěšný ani dobíhající
Mareš. Ke konci poločasu však hostující mladíci hru vyrovnali a na straně domácích již k žádnému ohrožení soupeřovy svatyně nedošlo.
Druhé dějství začal utěšenou střelou hostující Hlinka. Jeho projektil však mířil těsně nad Stejskalovu branku. V 57. minutě mohl do vyložené šance poslat Nworah Lukáše Krajáka, ale
hradeckého hráče podržel za dres hostující Divíšek a tím mu znemožnil odcentrovat. Za svůj
přestupek sice inkasoval z rukou rozhodčího žlutou kartu, ale de facto zabránil jistému kontru mladého hradeckého útočníka do otevřené příbramské obrany.
-12-

Votroci v druhých pětačtyřiceti minutách byli častěji na míči, ale svoje šance dotáhli pouze
na hranici vápna. Do vyložených brankových šancí se nedostali. Výjimkou snad byla střela
Petra Mareše z osmdesáté minuty, která jen těsně minula břevno soupeřovy branky. Zakončení sklidilo potlesk přítomných diváků. Do konce utkání však již nic podobného nenastalo, a tak Votroci, posíleni o hráče áčka, tak trochu překvapivě podlehli příbramským
mladíkům o jeden gól.

Votroci měli v domácím utkání mnoho příležitostí skórovat, ale všechny akce dopadly
stejně jako tato Marešova z pětadvacáté minuty, kdy nedokázal skoro již překonaného
hostujícího gólmana gólově pokořit.

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2015/2016, po 25. kole
1. AC Sparta Praha
2. FC Baník Ostrava
3. FK Mladá Boleslav
4. 1.FK Příbram
5. FK Jablonec
6. FC Zbrojovka Brno
7. SK Slavia Praha
8. FK Teplice
9. FC Viktoria Plzeň
10. FC Slovan Liberec
11. FC Vysočina Jihlava
12. Bohemians 1905
13. FC Hradec Králové
14. FK Fotbal Třinec
15. SK České Budějovice
16. FK Dukla Praha
17. 1.SC Znojmo FK

24
24
25
24
25
24
24
22
25
25
24
24
25
25
23
24
25
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13
13
12
11
11
10
8
8
9
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6
6
4
4

1
3
4
4
3
3
6
4
7
8
6
1
5
6
5
5
3

3
7
8
7
9
9
7
7
8
9
10
14
13
13
12
15
18

70:21
54:38
63:40
42:36
53:30
48:30
52:44
41:30
41:37
35:43
42:43
28:44
36:52
25:50
43:53
31:66
43:90

61
45
43
43
42
39
39
37
37
32
30
28
26
24
23
17
15

25
9
7
7
3
3
3
1
1
-4
-6
-8
-13
-15
-10
-19
-21
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rOZHOvOr

s Dominikem Bredou, mládežnickým reprezentantem
O DOMiNiKu BReDOVi (27. 2. 1998) v nejbližší budoucnosti určitě uslyšíme. Patří totiž nejenom k oporám nestaršího dorostu FC Hradec Králové, kterému patří průběžné druhé místo
v 1. lize dorostu u–19, ale Dominik je také hráč mládežnických reprezentačních výběrů ČR,
který je pravidelně zván na jejich srazy. Jak se většina trenérů našeho klubu, ať již dorosteneckých týmů nebo áčka, shoduje: „Dorostenecký fotbal je mu již malý.“ Dá se tedy očekávat, že v nejbližší době nakoukne do dospělého fotbalu.
Minulý víkend, přesněji v pátek 1. dubna, došlo v dorostenecké lize k přímému souboji o 2.
místo mezi domácí brněnskou Zbrojovkou a hradeckými Votroky. Svěřenci trenérů Krejčíka
a Havlíčka svého soka udolali 3:1 a v tabulce se posunuli za vedoucí Spartu. Výraznou postavou duelu byl také Dominik Breda, syn bývalého hráče SK Hradec Králové, Jablonce, Liberce nebo například německé Fortuny Düsseldorf, který také soupeřovo konto zatížil
jednou brankou.
V posledním duelu první dorostenecké
ligy jste zdolali v boji o 2. místo Zbrojovku
Brno, jaké to bylo utkání?
Zápas to byl velice těžký, fyzicky náročný
a tvrdý. Po většinu času byla hra vyrovnaná,
ale rozhodly naše tři slepené góly, na které
již soupeř nedokázal odpovědět.
Podařilo se Ti opět vstřelit gól, v zápasech
se Ti daří. Vypadá to, že jsi v herní pohodě, je to tak?
Mám radost, že se střelecky prosazuji, protože jsem se na to hodně zaměřil v zimní
přestávce. Když vidím, že to dokážu přenést
do zápasu, tak se od toho hodně odvíjí herní
pohoda a motivuje mě to do dalších tréninků.
V kabině musí panovat dobrá nálada. Jaké
cíle zní z kabiny A dorostu pro zbytek sezóny?
Samozřejmě v kabině panuje nálada dobrá.
Chceme se v tabulce udržet co nejvýše, podávat dobré výkony a připravovat se hlavně
na dospělý fotbal.
Pojďme k reprezentaci. Na jaře dostals již
několikrát pozvánku reprezentovat ČR
U18. Který sraz byl dle Tvého názoru nejpovedenější?
Na reprezentační srazy v této sezóně se
těším. Herně i výsledkově se nám většinou
daří i s fotbalově nejlepšími týmy evropy.
Každý sraz za repre je tím pádem povedený.
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V kuloárech se proslýchalo, že jsi měl být
v nominaci A mužů na pohárový zápas
v Mladé Boleslavi Proč k tomu nakonec
nedošlo?
Trenér Pilný mi o tom říkal, ale nakonec se
rozhodl, že mě tam nevezme, protože k postupu bylo už daleko.
V příštím roce můžeš věkem naskočit
ještě do I. dorostenecké ligy, kterou hraješ již 3. sezónu. Kam směřují Tvoje plány
do budoucna v následující sezóně?
Příští sezónu bych si už přál také vyzkoušet
dospělý fotbal.
Bratr David měl vynikající nástup do ligy
v dresu Jablonce. Nyní ho přibrzdilo zranění. Co se přesně stalo?
špatně došlápl a čeká ho operace kolene.
Já hlavně věřím, že se po zranění brzy
a v plné síle vrátí na ligové trávníky.
Určitě se s bráchou hodně podporujete
navzájem, je to tak?

Ano je to tak, s bráchou máme super vztah
a pomáháme si, jak jen to jde.
Kdyby si měl říct jeden fotbalový sen,
který by to byl?
FC Liverpool.
Tak ať se Ti vyplní. Přejeme Ti i za fanoušky hodně štěstí.
Jak vidí Dominika trenér a šéf mládežnické
základny FC Hradec Králové KaRel HaVlíČeK?
„V jarní části jsou trenéři spokojeni hlavně
s jeho zvýšenou střeleckou produktivitou.
Na té Dominik zapracoval a je to ku prospěchu. Jinak co se týče jeho tréninkové píle,
tak tam jsme mu nemohli nikdy nic vyčíst.
Dominik v přípravě pracuje vždy příkladně
a trénuje spíš víc, než míň. Postupem času
se stal přirozeným tahounem a lídrem týmu.
Pokud v tomto trendu bude pokračovat i nadále, čeká ho velká fotbalová budoucnost.“
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RozhovoR

s Markem Plašilem, obráncem FC Hradec Králové
Mezi opory zadních řad Votroků v poslední době neodmyslitelně patří Marek Plašil
(19. 12. 1985), jehož k fotbalu, tak jako jeho bratry Jaroslava a Jana, přivedl otec Jan. Svoji
fotbalovou kariéru začal v Sokolu Černíkovice, odkud v mládeži přestoupil nejprve v roce
1997 do Spartaku Rychnova nad Kněžnou a o 3 roky později do mládežnické základny SK
Hradec Králové. Do prvního mužstva se propracoval ještě jako osmnáctiletý v roce 2003. Následně však přestoupil do Chebu a v roce 2006 jeho kroky vedli do prvoligové Příbrami. Po
roce se vrátil „domů“ do SK Hradec Králové a před ročníkem 2008–2009 se vrátil zpět do Příbrami. V mužstvu před sezonou 2010/11 skončil a preferoval zahraniční angažmá, když se
účastnil testů ve Švýcarsku a Francii. Ty mu nevyšly a přestoupil definitivně do FC Hradec
Králové. Na svém kontě má do dnešního dne 111 startů v nejvyšší soutěži, kde se jako
obránce zapsal čtyřikrát mezi střelce.
Dnes je před námi Víkend otců, pozval jsi
na zápas s Vlašimí tátu?
To je jasné a v hledišti nebude chybět.
Těšíš se?
Těšíme se oba. O akci jsme se o minulém
víkendu bavili a bereme to jako fajn věc,
která fotbal podpoří.
Chodí pravidelně na fotbal tady „pod lízátky“?
Chodí, jak mu to vyjde.
Poslední domácí zápas proti Znojmu, to
se muselo líbit každému. Co
na to říkal?
Líbilo, ale já jsem odehrál
jenom polovinu. Po druhé žluté
jsem se poroučel do sprch.
Udělal jsem zbytečný zákrok
a při odchodu ze hřiště mě to
hrozně mrzelo. Na konci zápasu jsem byl naopak hrozně
šťastný, jak ho kluci zvládli, a že
jsme vyhráli 2:1.
Nebylo to třeba jako v hokejovém play off, kdy hráč chce
s utkáním něco udělat, proto
svým zákrokem chce vyburcovat tým …
(Směje se) Tak to určitě ne. Zákrok, to byla moje blbost,
a když jsem uviděl červený kartónek v rukou rozhodčího, do
smíchu mně nebylo. Jsem rád,
-16-

že kluci druhý poločas fantasticky zvládli,
vytvořili si mnoho šancí a po zásluze vyhráli.
Vyloučení sis odstál v poháru a ve Varnsdorfu jsi již nechyběl. Tam jsme však brali
pouze bod. Co tam chybělo k vítězství?
Branka. Balón jsme sice měli více v držení,
byly i šance, ale bohužel jsme žádnou neproměnili.
Dnes relativně „hratelná“ Vlašim. Co od
utkání očekáváš?
Určitě těžký zápas, viděl jsem je v televizi

proti Sokolovu, kde vybojovali bod. Tým
bude běhavý, nepříjemný. Trénuje ho Martin
Hašek, a ten sám o sobě je výborný trenér,
ale dost pes na hráče, takže ti budou jezdit.
V Hradci Králové určitě nenechají nic zadarmo.
V týdnu jsme si povídali s tvým otcem
(rozhovor na jiném místě ČBG) o tvých
fotbalových začátcích. Jak ty vzpomínáš
na své první krůčky v kopačkách?
Já když si to vybavím nazpět, tak když jsem
začínal a hrál jsem s bratry v jednom týmu,
tak si to moc ani nepamatuji. Jediné snad,
že jsem měl dres až na zem. Ale určitě jsem
rád, že fotbal jsme začali hrát, a hrajeme
vlastně dodnes, všichni.
Byla to od starších bratrů pro tebe velká
škola?
Byla! K Jardovi a Honzovi jsem vždy vzhlížel a v podstatě vzhlížím dodnes. Mohl jsem
toho hodně okoukat.
Jarda to dotáhl až do reprezentace a fotbalový chlebíček dnes pojídá ve Francii …
S Jardou jsem ve spojení hodně. V týdnu si
několikrát napíšeme a zavoláme.
Letos Francie hostí fotbalové EURO.
Chystáš se za ním? Bude tvůj hostitel?
První otázka je, zda bude nominovaný od
trenéra Vrby. Když ano, určitě na některém
zápase nebudu chybět. Těším se.
Doba je ovšem neklidná a EURU hrozí určité nebezpečí. Francie je v těchto dnech
v centru zájmu některých radikálních skupin …
Bavil jsem se s ním o tomto problému již několikrát. Jarda mi tvrdí, že Bordeaux je sice
větší město, ale bezpečné a klidné. Ale
v dnešní době člověk nikdy neví … Dokonce
ueFA se nechala slyšet, že když bude hrozit reálné nebezpečí, zápasy se odehrají bez
diváků. Každý má strach, jich nevyjímaje.
Pojďme k lepšímu tématu. Ty máš zatím
jednu holčičku (Ema). Není v plánu ještě
kluk, aby mohl být zachován fotbalový rod
Plašilů?
(Směje se) Malé jsou dva a půl roku a uvidíme, zda se rozrosteme, zda se to podaří,
a zda to bude kluk nebo holka. Zatím to
však v plánu není a uvidíme, co přinese budoucnost.

Je malá Ema sportovkyně po rodičích?
Manželka hrála tenis a dodnes navštěvuje
posilovnu, takže pohyb ji je vlastní. uvidíme,
zda malá bude po nás. Dnes ji baví hlavně
míčky a vydrží si házet pěkně dlouho. Když
ji bude sport vlastní, určitě ji podpoříme. Do
ničeho ji však tlačit nebudeme.
Toto kolo je v rámci VÍKEND OTCŮ. Kdybys mohl tátovi touto cestou poděkovat,
že tě k fotbalu přivedl a učil tě prvním fotbalovým krůčkům, co bys mu vzkázal?
Těžko to takto vyjádřit. Nejenom, že nás
všechny bráchy přivedl k fotbalu, ale s mamkou nás společně vychovali a za to jim
oběma patří velký DíK.
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Filharmonie Hradec Králové a FC Hradec Králové uvádí

Andrew Lloyd Webber & Tim Rice
3URGXFHGE\DUUDQJHPHQWZLWK7KH5HDOO\8VHIXO*URXS/WG

SņHE¢VQLO0LFKDHO3URVWĴMRYVN¾

Kamil 6WņLKDYND, Dan Bárta, Dasha, Aleš Brichta a další

Filharmonie Hradec Králové / dirigent Ota Balage

ROCKOVÁ OPERA POD “HRADECKÝMI LÍZÁTKY“

31. 5. 2016 ve 21:00

Všesportovní stadion Malšovice, Hradec Králové
YVWXSHQN\QDZZZKNSRLQWF]DY,QIRUPDıQ®FKFHQWUHFK+.

sOupiskA fc HrAdec krÁLOvÉ, a.s.

OBRáNCi

BRaNKáři

Fotbalová národní liga – jaro 2016

1

12

STeJSKAL Jan
14. 2. 1997
188 cm, 76 kg

OTTMAR Radim
8. 12. 1983
183 cm, 80 kg

LINDR Jiří
7. 8. 1986
192 cm, 84 kg

2

4

5

10

11

CHLeBOuN
Jakub
24. 3. 1985
194 cm, 89 kg

HOLeš
Tomáš
31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

NOSeK
Martin
26. 1. 1987
182 cm, 74 kg

KRáTKý
Marek
8. 6.1993
179 cm, 76 kg

KRMAš
Pavel
3. 3. 1980
193 cm, 86 kg

22

BeDeRKA Jiří
18. 2. 1995
190 cm, 88 kg

RealiZaČNí TýM

20

FRIMMeL Milan
trenér (7. 9. 1973)
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PILNý Bohuslav
asistent (22. 3. 1973)

25

PLAšIL Marek
19. 12. 1985
185 cm, 72 kg
KALOuSeK Slavomír – vedoucí mužstva
PODHAJSKý Karel – trenér brankářů
šOPáK Stanislav, MuDr. – lékař
KORBeL Martin, MuDr. – lékař
GRINAC Michal, MuDr. – lékař
TAJZLeR Jaroslav – masér
KOBR Aleš – masér
SVOBODOVá Marie – kustod

sOupiskA fc HrAdec krÁLOvÉ, a.s.

ÚTOČNíCi

ZálOžNíCi

Fotbalová národní liga – jaro 2016

6

7

13

14

16

MALINSKý
Tomáš
25. 8. 1991
170 cm, 66 kg

ZORVAN
Filip
7. 4. 1996
171 cm, 67 kg

JANOušeK
Jiří
17. 11. 1989
189 cm, 84 kg

SÚKeNNíK
Igor
25. 10. 1989
183 cm, 69 kg

SCHWARZ
Petr
12. 11. 1991
174 cm, 70 kg

18

19

24

26

27

SHeJBAL Jan
20. 4. 1994
187 cm, 79 kg

MAReš Petr
17. 1. 1991
184 cm, 78 kg

JAVůReK Jan
16. 5. 1989
178 cm, 73 kg

8

9

15

21

28

VLKANOVA
Adam
4. 9. 1994
168 cm, 60 kg

ČeRNý
Pavel
28. 1. 1985
185 cm, 87 kg

NWORAH
Peter
15. 12. 1990
193 cm, 84 kg

PáZLeR
Jan
10. 1. 1991
184 cm, 76 kg

KRAJáK
Lukáš
2. 11. 1995
178 cm, 71 kg

VOBeJDA Jan
5. 1. 1995
175 cm, 67 kg

TRuBAČ Daniel
17. 7. 1997
175 cm, 70 kg

Přišli: Kraják (z juniorky), Krátký (Teplice), Nworah (Michalovce).
Odešli: Vaněček (Teplice), Hable (Náchod), Hlavsa (juniorka), Petrus (konec hostování).
Management klubu: Martin Černík – sekretář, Helena Výborná – ekonom, Petr Jezdinský – obchod, Milan šedivý – marketing, Milan Ptáček – správa sportovišť.
Představenstvo klubu: MuDr. Jan Michálek – předseda, Ing. Richard Jukl – místopředseda, Mgr.
Václav Víška, Ph.D., Ing. Milan Přibyl, Ph.D., PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. – členové.
Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Rostislav Jireš – členové.
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pArTNer uTkÁNí

řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka
řeZNiCKá GeNeRaCe, KTeRá CTí TRaDiCi STaROu PřeS 80 leT
Vše začalo v rodině Pátků na přelomu 19.
a 20. století. V roce 1901 se narodil Josef,
který ve třicátých letech minulého století položil základ rodinné tradici, jenž se točila,
a točí dodnes kolem masa. Ze
sedmi dětí, které se svou manželkou přivedl Josef na svět, zůstaly u řemesla tři. A další
generace, i přes nepřízně v podobě hospodářských krizí nebo
komunismu a kolektivního vlastnictví, udržely rodinnou tradici živou a voňavou dodnes. Tak už to v řeznictví totiž bývá.
řeznickému řemeslu se Josef šest let učil
u řezníka a hostinského Kubelky v Heřmanově Městci v době, kdy mladá Československá republika prožívala léta budování
a nadšení. A v této době otevřel Josef Pátek,
hýřící elánem a touhou podnikat, kramářskou živnost. Záhy k ní přidává živnost řeznickou.
Dařilo se. Dařilo se mu i v létech válečných
a poválečných, i v období nesvobody v letech 1939–1945. Po komunistickém převratu ale vzaly události přece jen rychlý

spád. Ačkoliv byly zpočátku kroky KSČ namířeny proti velkým podnikům, došlo i na
malé živnostníky. V roce 1951 tak proces
znárodňování dopadl i do rodiny Josefa
Pátka, živnost a rodinná tradice
byla násilně na několik desetiletí
přerušena.
řemeslo, podnikatelský duch
a chuť budovat ale v rodině zůstaly a tradice znárodněním nezapadla. řemeslu se i přes
obtíže věnovala velká část rodiny, včele v té
době mladým Oldřichem Čejkou, synem
jedné z Josefových dcer. Ten nejprve v době
totálního socialismu pomáhal při venkovských zabíjačkách a podobných hodech,
později však začal pracovat v řeznictví a postupem času se vypracoval až na vedoucího
prodejny. Po revoluci v roce 1989 se rozhodl
osamostatnit a koupil budovu ve Skutči,
v níž otevřel řeznictví. Pustil se tím do nelehkého úkolu. Rozhodl se totiž uzeniny
a další řeznické lahůdky nejen prodávat, ale
i vyrábět. V průběhu devadesátých let otevřel novou výrobnu a stále více se dařilo

Vnuk pana Čejky František zatím vystupuje pouze v roli malého modela, ale možná za pár let
firmu povede.
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i obchodu. A k rodinné tradici, lásce k řemeslu i touze podnikat opět vedl aktivně
i své děti (ze třech dnes v rodinné firmě pomáhají dvě).
I přes to, že řemeslo a podnikání v řeznickém oboru je stále práce tvrdá a jako jakékoliv podnikání nekonečná, rodinná tradice
se ctí a do podnikání se zapojily další generace – syn Oldřicha Čejky Martin i dcera
eva. Společně se vrhli do modernizace podniku. V roce 2015 tak firma prošla přerodem
ze soukromého podnikání a právní formy
OSVČ na rodinné s.r.o. Zároveň byla nastavena celá řada automatizace procesů ve
firmě, kterou mladá nastupující generace
vidí jako klíčovou v dalším rozvoji podniku
do budoucna. Na světě je ale už nová generace. Vnuk František však zatím vystupuje

pouze v roli malého modela a milovníka
poctivých staročeských uzenin, na které je
rodinný podnik, jenž překonal všechny těžkosti v minulém století, hrdý.
Provozovny a prodejny řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka:
• Palackého náměstí 142, 539 73 Skuteč
• Prosetín 66, 539 76 Prosetín u Hlinska
• Palackého třída 543, Chrudim IV, 537 01
Chrudim 1
• 17. listopadu 180, Zelené Předměstí 530
02, Pardubice 2
V Hradci Králové si můžete na masných výrobcích od pana Čejky pochutnat například
v restauracích Duran, Il Toro, Primátorka
pod terasami, Inflagranti, Černý kůň, Café
Sport, Knihomol, u lva a v dalších více jak
patnácti královéhradeckých provozovnách.

Majitel společnosti pan Oldřich Čejka má o budoucnosti své firmy jasno – musíme jít i v řeznictví s dobou.
- 23-

rOZHOvOr

s Lukášem Krajákem, útočníkem FC Hradec Králové
Juniorský výběr FC Hradec Králové dokázal před třemi koly přehrát Bohemians Praha 1905
vysoko 6:0. Na tomto výsledku se výrazně podílel i luKáš KRajáK, který dvě branky vstřelil, jednu připravil a to ještě neproměnil pokutový kop. I tak si ale za svůj pohledný výkon vysloužil po právu ocenění Hráč 24. kola Juniorské ligy, kterou si z rukou představitelů FAČR
přebral v tomto týdnu.
Lukáši, vraťme se ještě k zápasu s Bohemians. Do toho jste nevstupovali jako favorité, protože hradecká juniorka do té
doby ještě nevyhrála,..
Máte pravdu, klukům se na jaře zatím moc
nedařilo. Do zápasu proti Bohemians jsme
ale podle mě jako mírní favorité nakonec šli,
protože jsme byli posílení o tři hráče z Atýmu, pokud tedy budu počítat i sebe. Napovídal tomu i průběh zápasu, takže jsme
rádi, že jsme klukům pomohli k prvnímu jarnímu vítězství.
K tomu jsi výrazně přispěl právě i vy, nejdříve to ale příliš nevypadalo, protože si-

Lukáš Kraják s oceněním Hráč kola Juniorské
ligy.
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tuace ze závěru prvního poločasu, pokutový kop, se ti příliš nepovedla…
To je pravda, po faulu na mě jsem neúspěšně zahrával pokutový kop. Bohužel,
nedržel jsem se nepsaného pravidla, že by
faulovaný hráč penaltu jít zahrávat neměl.
Brankář sice skončil trochu ke straně, jenomže nohama mi pak míč, který jsem
usměrnil doprostřed branky, dokázal vykopnout. Naštěstí mi hlad po gólu vydržel.
Nastiňuješ situaci, která přišla jen pár desítek vteřin nato…
Ano. Jejich útočící hráč se pokoušel vystřelit z naší hranice velkého vápna, nešťastně
ale uklouzl a my jsme z toho měli brejkovou
situaci. Sice jsem poté dostal na pravé křídlo
nepřesnou přihrávku, po souboji jsem ale
míč ještě dokázal pro sebe vybojovat a jít ze
strany sám na brankáře.
Chtěl jsi to trefit takhle povedeně k přední
tyči? Příliš místa tam nebylo…
Chtěl. (usmívá se) už když jsem si míč naváděl do vápna, tak jsem měl v hlavě, že to
tam chci dát. Je to pro brankáře hodně
těžké, aby si zároveň uhlídali přední i zadní
tyč. u přední jsem tentokrát viděl místo, tak
jsem to tam kopnul. Nebyla to sice žádná
rána, ale dobře technicky umístěná koncovka.
Pojďme v utkání dále, poločas jste vyhráli
2:0, nakonec jste ale zvítězili vysoko 6:0.
Co jste si o poločase říkali?
Trenér nám říkal, ať pokračujeme v tom, co
jsme v prvním poločase započali. Neměl
k nám téměř žádné výhrady. říkal nám, ať
dáme co nejvíce branek, protože se potřebujeme psychicky zvednout. To se nám povedlo.

Jak se těšíš na následující týdny, věříš, že
Navíc jste zápas odehráli s nulou v zápo povedeném zápase v juniorce může
dech...
třeba přijít další nominace na zápas AJe to tak, teď si vzpomínám, že k tomu nám
týmu? (Po rozhovoru Lukáš dostal nomitrenér o přestávce přeci jen něco říkal. Přál
naci na pohárové utkání proti Mladé
si totiž, abychom neinkasovali a zápas doBoleslavi a odehrál 90 minut.)
hráli s čistým kontem, což se v posledních
Vím, že každý zápas juniorky naši trenéři
zápasech nevedlo. V pondělí se povedlo
bedlivě sledují, takže doufám, že si můj
i tohle, takže jsme byli všichni spokojení.
výkon zapamatují. A zároveň tak v blízké buVe druhém poločase jsi přidal druhý gól
doucnosti zváží moji nominaci na zápas.
a ještě jsi na jeden přihrál, veliká spokoI utkání, které bych strávil třeba jen na lajenost tak musela panovat i u tebe…
vičce a do hry se nedostal, je pro mě
Jednoznačně, stejnou radost, jako ze dvou
ohromně motivující. Nutí mě to zároveň
branek, mám i z mé asistence. Nahrával
k další práci!
jsem totiž na Tomáše Hynka, který to pak na
autor: Ondřej Novotný,
oplátku přihrál o pár minut později na mě.
www.juniorskaliga.cz
Svým výkonem sis v 24. kole Juniorské
ligy vysloužil ocenění Hráč kola. Tušil
jsi to?
Po zápase mi kluci předhazovali, že by
za ty dva góly a jednu asistence ocenění mohlo přijít. Samozřejmě jsem si
cenu přál a v úterý jsem tak byl v očekávání, jestli to nakonec nepřijde. Jsem
rád, že se mi to povedlo získat!
Vidím na tobě, velikou radost, je to tak?
Jasně, radost mám velkou, navíc když
jsem byl nyní skoro dva měsíce mimo
hru. Cena pro mě moc znamená, jsem
rád, že si mě oceňovatelé všimli. Zároveň ale musím říct, že mám zdravý respekt, protože vím, že třeba za čtvrt
roku už se mi nemusí fotbalově příliš
dařit a vše může být úplně jinak. Neustále musím makat, abych se dostal
tam, kam chci.
A na to navážu, takže pojďme ještě
k tobě osobně. V zimě jsi se posunul
do A-týmu, kde ses ale ještě moc
o místo poprat nemohl…
Je to pravda, ze začátku ledna jsem si
totiž poranil kotník a nakonec se ukázalo, že jsou to natržené vazy. S tréninkem jsem pak začal až v půlce února.
Jsem ale rád, že už jsem mohl nakouknout alespoň na pár minut do pohárového zápasu MOL Cupu proti Mladé
Boleslavi. Vím, že mám před sebou
ještě dlouhou cestu, ale jsem odhodLukáš se v pohárovém utkání proti Mladé Boleslavi
laný přesvědčit trenéry a dostat se více
sice gólově neprosadil, ale herně určitě nezklamal.
do hry o sestavu.
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Víkend otců
Jan Plašil starší

Každý kluk určitě jednou v dětství do míče kopnul. Někoho fotbal pustil již v raném mládí,
někdo to dotáhl do okresu a někdo se dokonce fotbalem živí. Většinou však na fotbalový plácek přivedl toho malého kluka jeho otec. Vzpomínáte? Jak to bylo u Vás? Kdo Vám poprvé
navlékl kopačky, chytil za ruku a dovedl na hřiště a tam Vám poprvé přihrál? Z devadesáti
devíti procent se shodneme, že to byl otec. Ne však každému tátovi se „poštěstí“, i když by
si to určitě každý přál, aby z jeho syna vyrost reprezentant, nebo fotbalista, který se může
pochlubit starty v profesionálním fotbale. Jeden takový možná vedle Vás na fotbale sedává,
aniž byste to tušili. Je to Jan Plašil starší, táta Jardy, Marka a Honzy.
Jak to bylo u Plašilů s fotbalovými začátky
jeho synů?
V naší rodině to bylo celkem jednoduché. Já
jsem hrál fotbal za Černíkovice a kluci byli
s maminkou na každém zápasu, který se
hrál v Černíkovicích, už od kočárku. Takže
to tak nějak směřovalo k tomu, že budou
dělat právě tento sport. Hráli v Černíkovicích. Nejdříve jsem je na tréninky vozil a pak
jezdili na kole. Všichni tři hráli v jednom týmu
pouze jedenkrát, a to v Dobrušce, kdy bylo
Markovi teprve 5 roků. Honza s Jardou
spolu hráli za žáky, Marek za přípravku.
Nikdy jsem nepozoroval, že z nich někdo vyčníval.
Všichni synové se věnují fotbalu, nechtěl
však některý z nich v dětství „utéct“ k jinému sportu?
Ano, všichni se věnují fotbalu, a pokud vím,
žádný z nich nechtěl jít dělat jiný sport.
Jaké měli kluci v dětství sportovní podmínky?
Kluci měli na tehdejší fotbal sportovní podmínky velmi dobré. Doma v Ličně byli stále
na hřišti, dvakrát v týdnu tréninky v Černíkovicích a o víkendu zápasy a turnaje. Měli dohromady jeden míč, ale to nebyl problém.
Také hráli v obyčejných kopačkách, žádné
„Adidasky“. On ten fotbal není jen o perfektním vybavení.
Nejslavnějším fotbalistou z tria bratří je reprezentant Jaroslav. Viděl jste v něm v dětských letech opravdu nejvýraznější talent
i vy?
Myslím si, že s talentem na tom byli všichni
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stejně. Jedině snad Jarda tomu dával trochu
víc a byl ve správný čas na správném místě.
Nejstarší Honza hraje fotbal na krajské
úrovni. Nepřišlo mu to někdy líto, že nemohl společně s bráchy utvořit profesionální fotbalové trio?
To je strašně těžké, aby tři bratři hráli v jednom týmu. Honza to měl také dobře rozjeté,
z Černíkovic do Rychnova, z Rychnově do
Slávie, kde při tom studoval FTVS. Ve Slavii
se neprosadil a šel do Hradce, dále do Letohradu a nakonec skončil v Týništi nad Orlicí. Teď se živí jako učitel.
Nejmladší Marek je odchovancem hradecké kopané, ale před zhruba deseti lety
změnil na tři sezóny dres, když nastupoval za Příbram. Přivítal jste, že se po pár
letech opět vrátil domů?
To víte, že jsem rád, že je Marek blíž k domovu. Jen kdyby hrál Hradec 1. ligu.
A jak byste reagoval, kdyby Vám Jarda po
sezóně oznámil: „Táto, ve Francii končím,
vracím se do Hradce!“. Přivítal byste to,
a je to vůbec možné, že by se to stalo?
Když Jarda odcházel do Francie, říkali jsme
mu, že se třeba neprosadí a vrátí se domů
a že to nebude žádná ostuda. Nebude první
ani poslední. Musím říct, že jsem tomu moc
nevěřil, že by se vrátil, protože on si šel vždy
za svým a tvrdě pracoval. Což také dokázal
všem, kteří o tom pochybovali, a ty jeho začátky v zahraničí neměl vůbec jednoduché.
Že by se vrátil do Hradce, tak to si myslím,
že ne. ... nejsem si také jistý, jestli by ho lidé
z klubu tady opravdu chtěli. Kdysi Jarda

Zleva je Mára, Jarda (v té době už hráč Monaca), Honza a otec pan Jan Plašil.
Pro manžele Plašilovi je setkání se všemi svými syny vzácnou záležitostí.

řekl: Rád bych si zahrál s Markem a Honzou
ve stejném klubu. určitě myslel Černíkovice.(Směje se)
Zdědili kluci talent po Vás? Jaká byla vaše
fotbalová kariéra?
Nevím, jestli jsem měl talent, ale fotbal mám
moc rád a kluci tím odmalička také žili. Hrál
jsem za Černíkovice 1B třídu a „Okres“.
Vedl jste syny k fotbalu vy, nebo si tento
sport sami zvolili?
Tak to přišlo nějak úplně samo. Na vesnici
byli kluci stále na hřišti a kopali do míče.
Jak se na trio malých fotbalistů tvářila jejich maminka? Nelákala je jiným směrem,
nebo byla pro fotbal také zapálenou podporovatelkou?
Maminka byla naší velkou oporou a bez její
pomoci by kluci nebyli tak dobří. určitě se
taky někdy zlobila, ale přesto s nimi jezdila
na fotbaly, chystala svačiny, obědy….
Jak kluci zvládali při sportu školu?
Honza a Marek zvládli školu i při fotbale. Základní školu zvládal Jarda při tréninkovém
zápřahu s přehledem a ještě dva roku na
SPšS v HK zvládl celkem slušně. Potom
odešel do Francie a tím to skončilo. Nebylo
možné zvládnout studium dálkově.

Jak často se sejdete společně se svými
syny a je fotbal tématem hovorů č.1 u Plašilů?
S nejstarším synem Honzou se vidíme
každý den, protože bydlí v Ličně. S Markem
tak jednou týdně, protože bydlí s rodinou
v Hradci Králové. Jarda přijede tak dvakrát
do roka, léto a Vánoce. Pokud přijede na
sraz reprezentace, vypravíme se za ním do
Prahy. určitě pohovoříme s kluky o fotbale
a o tom, jak se jim daří nebo naopak .
Rozroste se rod Plašilů o další fotbalisty –
fotbalistky?
Tak máme tři vnoučátka, dvě slečny a jednoho mladíka. Lukáškovi jsou tři roky a uvidíme, jakým směrem se bude ubírat. emičce
jsou dva roky a tak ještě musíme počkat,
Anežce je šest let. Ta pinká tenis a snaží se
být všestranná sportovkyně, víceboj.
Co byste poradil všem tátům, jejichž synové se začínají „motat“ kolem míče?
Já nechci nikomu radit, ale my jsme se snažili kluky vždy podporovat, protože jsme byli
rádi, že je něco baví, jsou na zdravém vzduchu a mají sport rádi.
Děkuji za rozhovor a ať Vám kluci dělají radost i nadále.

Všichni bratři (spodní řada zleva: Jan druhý, Jaroslav čtvrtý, Marek pátý) si zahráli
společně se svým otcem (stojící druhý zprava) v jednom dresu – foto z exhibičního
utkání cca před 20 lety.
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„jedeNÁcTkA HisTOrie fc Hk“
edmund Schmidt

V jarní částí FNL představujeme fanouškům hráče, kteří „se vešli“ do výběru „Jedenáctky FC
Hradec Králové“ v 110leté historii klubu. Dnes si připomeneme pana fotbalistu, pana elegána. Hradečtí fanoušci chodili na přelomu šedesátých a sedmdesátých let právě na něho.
Chodili na jeho dlouhou kličku po pravé straně, kterou vždy soupeřovu obránci notně zamotal hlavou.
Když se manželům Růženě a Františkovi
Schmidtovým narodil ve Velké Čermné (poblíž Hronova, avšak na polské straně hranic)
8. října 1943 třetí syn, asi nikoho v tu chvíli
nenapadlo, že se na ně z kolíbky dívá budoucí reprezentant a šikovný fotbalista.
„eda“, jak mu nikdo jinak ani dnes neřekne,

byl třetím synem v pořadí. „Oba starší bráchové také sportovali, ale v oblibě měli spíše
individuální sporty jako box, gymnastika či
motorismus. Já jsem tíhnul k těm kolektivním, zejména tedy k fotbalu,“ říká dvaasedmdesátiletý,
bývalý
reprezentant
Československa pan eDMuND SCHMiDT.

Po pravé straně hřiště byl Edmund Schmidt k neudržení.
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Svoje první fotbalové krůčky prožil v Hronově, kde se musel prosadit sám, protože
ani jeden z rodičů sportu nikterak neholdoval, a tak se v deseti letech sám vydal na fotbalový stadion v Hronově. Zde vydržel až do
dorosteneckého věku a dokonce jako teenager ještě stačil nastupovat za dospělé
Jiskry Hronov. Ovšem, jelikož se počátkem
roku 1961 nedaleko v Náchodě kopal „daleko lepší“ fotbal, přestoupil s Pepíkem Vojnarem právě tam. „Jenže v Náchodě jsem
se moc neohřál a hned po dovršení osmnácti let si mě vytáhl trenér Zástěra do prvoligového Spartaku Hradec Králové,“ říká
„eda“ Schmidt a pokračuje: „nejdříve si mě
trenér na dvou trénincích jen tak otestoval
a pak teprve přišlo na přestup. Když budu
vzpomínat na ty testovací tréninky, tak to
jsem ale s prvním týmem vůbec do kontaktu
nepřišel. Až teprve když páni Hledík, Pičman, Krejčí, Pokorný a další skončili trénink,

přišla řada na mě a trenér Zástěra se mně
hodinu a půl věnoval. No, vzpomínám na to
dodnes.“ Přestup do Hradce Králové se tak
mohl uskutečnit v listopadu 1961.
Jako velký fotbalový talent se hned usadil v
kádru prvního mužstva a v začátku své černobílé kariéry se na pravém křídle střídal s
Josefem Buranským a Jiřím Černým, který
však postupně přesídlil na post levého
obránce. V té době byla mezi Votroky
úžasná konkurence, vždyť jména Hledík, Pokorný, Pičman, Černý, Buranský, Krejčí, Kvaček, Macek, Malík, Michálek, Runštuk,
šonka, Tauchen či Zikán budí respekt
i dnes.
Po absolvování vojenské základní služby v
Dukle Tachov se v červenci 1964 vrátil zpět
k Votrokům. Jenže v té době se „spadlo“ do
druhé ligy a kádr Spartaku se pomaličku začínal přeměňovat. Trenéra Pepi Bicana vyměnil František Havránek a jeho svěřenci,

Na fotbalovou ligu se chodilo v šedesátých letech na staré hřiště u nemocnice opravdu
v hojném počtu.
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včetně „edy“ Schmidta, vybojovali okamžitě
první ligu pro Hradec zpět. První liga se
„pod Bílou věží“ hrála ještě dvě sezóny,
jenže pak se začalo projevovat „stárnutí“
týmu a ti, kdo vybojovali titul, začali pomalu
opouštět řady Votroků. Na jejich místa tak
přišli hráči jako například Rolko, Franc,
Moník, Klíma, Rott, Lubas a další, a edmund
Schmidt se tak stal přirozeným vůdcem
mužstva. „Mužstvo se pomalu za působení
trenérů Hemeleho a Krejčího obměnilo a po
několika letech se v roce 1972 vrátilo zpět
do ligy,“ vzpomíná Schmidt.
Z prvního utkání v sezóně 1972/1973 proti
Spartě Praha (12. 8. 1972) má také svůj největší fotbalový zážitek. Votroci porazili svého
soupeře a velkého favorita utkání 3:2. Jejich
výkonu přihlíželo přes 36 tisíc fanoušků a on
osobně se podílel na vítězství jednou brankou. Ty první dvě vstřelili Lubas a Kuchař. To
však bylo na delší dobu jeho poslední fotbalové vystoupení. Příští týden ještě odehrál
ligový poločas v Žilině a pak se do konce se-

zóny odmlčel kvůli vlekoucím se problémům
s achilovkou.
Do týmu opět naskočil následující sezónu
1973/1974, ale to byla v Hradci Králové opět
druhá liga. „Snažil jsem se týmu pomoci s
návratem do nejvyšší ligy, ale okolnosti
tomu chtěli, že se postoupilo až po mém odchodu,“ říká trochu smutně pan Schmidt.
Ten svoji kariéru v černobílém dresu ukončil
v létě 1976. Na čtyři roky se pak ještě upsal
Týništi nad Orlicí, ale to již byl fotbal, jak říká
klasik, pouze pro žízeň.
Ve výčtu zápasů u pana edmunda Schmidta
nemůžeme opomenout jeho reprezentační
starty. Byly celkově dva a to v roce 1966: v
Bělehradě proti Jugoslávii 19. října a v londýnském Wembley 2. listopadu proti
mistrům světa Anglii. Bohužel v druhém
utkání se před koncem poločasu zranil, a tak
třetí zápas v řadě proti Holandsku ho minul.
„V životě jsem hodně laboroval se zraněními.
To mě třeba připravilo i o větší zápasy. Ale
Bůh ví …,“ uzavírá vzpomínání v čase svých
sedmdesátin pan edmund
Schmidt.

Pan Edmund Schmidt při prohlížení klubové kroniky.

eDMuND SCHMiDT
*8. října 1943,
Velká Čermná, Kladsko
• Jiskra Hronov 1953–1961
• Náchod 1961
• Spartak Hradec Králové
1961–1976
• Týniště nad Orlicí 1976–
1980
• RH Hradec Králové 1980
• Sokol Praskačka 1980–
1984
Počet mistrovských zápasů
v černobílém dresu: 257
(46 prvoligových).
Počet gólů v černobílém
dresu: 61 (10 prvoligových).
Dvakrát start za reprezentační tým Československa:
Jugoslávie, Anglie.

NAVšTIVTe WeBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLuBu FC HRADeC KRáLOVé

www.fchk.cz
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sLOupek rÁdiA guNNY
Nádherná „Pomlázka“

Ať si kdo chce, co chce říká, druhý poločas
proti Znojmu byl úžasným představením Votroků. Na zápas s lídrem Fotbalové národní
ligy se přijela, díky výsledkům v hokejovém
play-off, podívat i Česká televize. A opravdu
neprohloupila. Zápas Votroků se znojemským týmem byl velmi povedeným sportovním představením, kterému nechyběl
výborný fotbal, skvělé individuální výkony,
čtyři góly, dramatičnost, červené karty, penalta, zranění Ottmara, premiéra gólmana
Ordelta v naší brance a hlavně, velmi dobře
slyšitelná divácká kulisa.
V první polovině zápasu tahali, to nutno přiznat, za o trošku delší konec fotbalového

provázku hosté z Jižní Moravy. Vytvořili si
mnoho standardních situací, ze kterých neustále, díky výškové převaze soupeře, hrozilo nebezpečí pro naši branku. Přesto jsme
právě po jedné taková standardce, rohovém
kopu hostí, šli do vedení. To když míč odvrácený naší obranou dostal k noze u vlastního velkého čtverce „Malina“, zapnul turbo
a přesprintoval s merunou celé hřiště. Pak
kulatý nesmysl předložil Fildovi Zorvanovi
a ten v pohodě poslal Votroky do jednobrankového vedení. Hosté však po zásluze
vyrovnali, a tak se šlo i do kabin za nerozhodného stavu. Když pak hned po zahájení
poslal Máru Plašila rozhodčí do sprch po

Ve Varnsdorfu hnaly Votroky do útoku také hlasivky příznivců černobílých barev. V utkání
však branku fanoušci neviděli.
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druhé žluté kartě, nevypadalo to s námi
nijak povzbudivě. Naši kluci však podali
úžasný výkon, jenž měl třešničku v podobě
hry Tomáše Malinského, který odehrál (prozatím) životní zápas. Výsledek i výkon dokázaly dokonce rozehřát diváky na Malšáku
i na velkou dálku, a to je tedy opravdu již co
říci! Dlouho se již pod Lízátky neslavilo tak
nadšeně....
Následující neděli nás čekal zájezd do Varnsdorfu. Domácí se na jaře ještě před žádným
soupeřem nesklonili a po chabém podzimu
prokazují velké zlepšení. Čertu žel, ani Votroci nedokázali Severočechy porazit. Byť
jsme si vytvořili několik gólovek, tentokrát to
„nelepilo“ a velmi dobře bránící domácí tým

dokázal naše střelce udržet na uzdě. Protože
na druhé straně si vždy poradil železný muž
Ottmar, branky se diváci nedočkali. Je to pro
nás určitě ztráta, vždyť vítězství nás mohlo
posunout na postupovou pozici!
Dnes je potřeba v domácím prostředí bodovat na 100%. Následně zajíždíme na horkou
jihočeskou půdu do Budějovic a pak hned
odložený „derby“ zápas v Pardubicích, který
sehrajeme v úterý 19. dubna. Až se zde na
Malšáku sejdeme příště, budeme moci již
jasněji vidět, zda se Votrokům blíží jejich cíl
v podobě postupových příček do první fotbalové ligy.
NIC NeŽ HRADeC!
Gunny

O Čem se mLuví NA fAcebOOku
V této tradiční rubrice vám přinášíme zajímavé ohlasy fanoušků z oficiálního klubového Facebooku, které se tam v uplynulých dnech objevily:
Po vítězném utkání se Znojmem: Vladimír Macháček: Bylo to nádherné utkání! Kate Wednesday: Tak tento zápas stál za to!!! David Dave Řiháček: Gratuluju, jsem fanoušek Znojma,
ale ti nic dneska nehráli takže zasloužená prohra! Rad Gunny: Malino, byl jsi jak ten Ribéry
Jira Rum: Kdo je ten Ribééry včera by Malina udělal i Bolta na stovce a s balónem na noze. Rad Gunny ->
Jira Rum: Však i na stránkách Znojma mají rozhovor s obráncem Helískem, který tam říká:
Sledujte
klub také na "...že jsme to hodně otevřeli a na křídle byly volné prostory. Chytat ty dvě hradecké motorky
sociální síti bylo pak těžké." Libor Chalupa: Jsem na vás kluci pyšný, dekuji za krásný nedělní odpoledne,
jen tak dál. Radim Matoušek: To tedy ano parádní výkon. Vojta Matras: Super druhá půle.
instagram
Akorát rozhodčí se dneska moc nepochlapil. Kazil na obě strany. Ale ten závěr to bylo fakt
hodně zajímavé, jak vyčaroval tu penaltu! Vladimír Macháček: Opravdu famózní hra našich,
přičinili se všichni, takhle jsem ještě naše borce neviděl kopat, ta druhá půle vyvedla Znojemáky
úplně z konceptu, Vypíchnu moje tipy, Malínský, Ottmar. Radek Trejbal: Druhej polocas super,
takhle maj hrat furt. Martin Grossman: Druhý poločas fantazie, dlouho jsem neviděl takový tlak
týmu, který hraje v oslabení, navíc proti vedoucímu týmu tabulky. Kuba Polzer: Nejlepší zápas "fcéčka" co jsem
viděl!!! Zbyněk Melichar: Koukal jsem na TV a vydržel až do konce (což se mi často nestává - většinou je fotbal nuda), pěkný fotbal to byl vzhůru do 1. ligy! Jindřich Kopřiva: Za mě dobrý a je jen dobře že po vyloučení
to kluci nepoložili a nechtěli bránit remízu a čekat a hráli dál a bojovali. Tomáš Brixí: Takovéhle výkony přilákají
do hlediště těch diváků určitě více. Jen je zase v dalším zápase neodradit. Za dnešek palec nahoru. Martin Fejfar: Je to skvělý výsledek. Byl to krásný zápas. Přesně tento výsledek jsem tipoval. Důležité tři body po ztrátě
v minulém týdnu. Richard Špilka: Tomáš Malinský má velký podíl na celém vítězství.
Po Mladé Boleslavi a Varnsdorfu: Jan Vojtěch: Ukázalo se, že na papírově silnějšího se slabší umí vytáhnout. Ale když k tomu připočtu zápas v HK, který sem viděl, opravdu nemá žádný český celek na to, aby něco
hrál v Evropě krom ACS a VP. Bohužel okopové z Bolky tam zas budou. Roman Jasanský: Velmi slušný výsledek a pozastavil bych se nad návštěvou 500 diváků. Pak tady může někdo psát, jak málo chodí na Hradec na druhou ligu. Martin Hažer: V Hradci jsou už dlouhodobě kvalitní gólmani a je vidět, že to jen tak
neskončí. Jen tak dál a velký dík trenérům za jejich výchovu. Marek Máára Hájek: Bod je málo. Vladimír
Macháček: To je chabá remiza, shodou okolností také ostatní soupeři většinou remizovali. Martin Fejfar: Je
to Škoda. Tydle dva body mohou chybět k postupu. Druhý zápas venku a druhá ztráta. Jaromír Matoušek:
Škoda mohli jsme být druzí, ale lepší bodík než nic…
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rOZLOsOvÁNí A vÝsLedkY
Fotbalová národní liga – jaro 2016

26. kolo (7.–8. 5. 2016):
Varnsdorf – Opava
Ústí n.L. – Sokolov
Hradec Král. – Karviná
Olomouc B – Vlašim
Frýdek-Místek – České Buděj.
Táborsko – Znojmo
Pardubice – Vyšehrad

16. kolo (14.–15. 11. 2015):
Sokolov – Varnsdorf
3:0
Třinec – Pardubice
0:1
Karviná – Znojmo
3:0
Ústí n.L. – Olomouc B
2:1
Vlašim – Vyšehrad
3:0
Opava – České Buděj.
2:2
Hradec Král. – Táborsko
1:0

21. kolo (2.–3. 4. 2016):
Znojmo – Sokolov
Pardubice – Ústí n.L.
České Buděj. – Karviná
Vyšehrad – Táborsko
Varnsdorf – Hradec Král.
Vlašim – Třinec
Fr.-Místek – Olomouc B

17. kolo (5.–6. 3. 2016):
Vlašim – Opava
Frýdek-Místek – Sokolov
Znojmo – Ústí n.L.
Vyšehrad – Karviná
Olomouc B – Táborsko
Pardubice – Hradec Král.
České Buděj. – Třinec

22. kolo (9.–10. 4. 2016):
Sokolov – Opava
Varnsdorf – Pardubice
Třinec – Karviná
Hradec Král. – Vlašim
Ústí n.L. – České Buděj.
Táborsko – Frýdek-Místek
Olomouc B – Znojmo

27. kolo (14.–15. 5. 2016):
Vlašim – Varnsdorf
Opava – Pardubice
Karviná – Táborsko
Třinec – Hradec Král.
Vyšehrad – Frýdek-Místek
České Buděj. – Znojmo
Sokolov – Olomouc B

0:0
3:0
1:1

23. kolo (16.–17. 4. 2016):
Frýdek-Místek – Varnsdorf
Znojmo – Pardubice
Karviná – Sokolov
Třinec – Ústí n.L.
Opava – Táborsko
České Buděj. – Hradec Král.
Vyšehrad – Olomouc B

28. kolo (18.–19. 5. 2016):
Olomouc B – Opava
Hradec Král. – Sokolov
Ústí n.L. – Karviná
Znojmo – Vlašim
Pardubice – České Buděj.
Frýdek-Místek – Třinec
Varnsdorf – Vyšehrad

19. kolo (19.–20. 3. 2016):
České Buděj. – Sokolov
Vlašim – Ústí n.L.
Opava – Karviná
Pardubice – Táborsko
Frýdek-Místek – Hradec Kr.
Vyšehrad – Třinec
Varnsdorf – Olomouc B

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

24. kolo (23.–24. 4. 2016):
Hradec Král. – Opava
Táborsko – Vlašim
Olomouc B – České Buděj.
Sokolov – Třinec
Pardubice – Frýdek-Místek
Varnsdorf – Znojmo
Ústí n.L. – Vyšehrad

29. kolo (21.–22. 5. 2016):
Třinec – Varnsdorf
Karviná – Pardubice
Sokolov – Táborsko
Vyšehrad – České Buděj.
Ústí n.L. – Hradec Král.
Vlašim – Frýdek-Místek
Opava – Znojmo

20. kolo (26.–27. 3. 2016):
Třinec – Opava
Táborsko – Varnsdorf
Olomouc B – Pardubice
Karviná – Vlašim
Ústí n.L. – Frýdek-Místek
Hradec Král. – Znojmo
Sokolov – Vyšehrad

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

25. kolo (30. 4.–1. 5. 2016):
České Buděj. – Varnsdorf
Vlašim – Pardubice
Opava – Ústí n.L.
Třinec – Táborsko
Vyšehrad – Hradec Král.
Znojmo – Frýdek-Místek
Karviná – Olomouc B

30. kolo (28.–29. 5. 2016):
Frýdek-Místek – Opava
Pardubice – Sokolov
Táborsko – Ústí n.L.
Varnsdorf – Karviná
České Buděj. – Vlašim
Olomouc B – Třinec
Znojmo – Vyšehrad

18. kolo (12.–13. 3. 2016):
Ústí n.L. – Varnsdorf
Sokolov – Vlašim
Táborsko – České Buděj.
Karviná – Frýdek-Místek
Třinec – Znojmo
Hradec Král. – Olomouc B
Opava – Vyšehrad
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