všesportovní stadion hradec králové

Neděle 8. května 2016 v 17.00 hod.

Zápas 26. kola

FC Hradec Králové – MFK OKD Karviná

Program 26. kola (7.–8. 5. 2016)

Program 27. kola (13.–14. 5. 2016)

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

Vlašim – Varnsdorf
Opava – Pardubice
Karviná – Táborsko
Třinec – Hradec Králové
Vyšehrad – Frýdek-Místek
České Budějovice – Znojmo
Sokolov – Olomouc B

partner utkání:

O DNešNíM sOupeŘi

Městský fotbalový klub Karviná
MFK OKD Karviná založený roku 2003 je pokračovatelem slavného klubu SK Fryštát,
jenž vznikl na rozhraní let 1920/1921 přejmenováním z ČAFK Karviná (Český atletický fotbalový klub).
SK Fryštát
SK Fryštát zahájil svou činnost na hřišti pod
Okresním soudem v Karviné a v roce 1924
se stěhuje do míst, kde v současné době působí MFK OKD Karviná. V roce 1928 opět
mění působiště a stěhuje se na Sokolský
stadion v Karviné – Fryštátě. Po druhé světové válce začíná výstavba nového stadionu
v místech dnešní VZP. Jenomže v roce 1963
stadion ustupuje rozvoji města. Mezi největší úspěchy SK Fryštát patří vítězství nad
mistrem Polska Cracovii Kraków 5:3 a 1.
místo ve fotbalové župě a s tím spojený postup do divize (1936). V roce 1963 dochází
ke sloučení s Tatranem Ráj (ČSAD Karviná)
a vzniká nový subjekt TJ NHKG Karviná.
TJ NHKG Karviná
TJ NHKG Karviná se vrací v roce 1967 na
hřiště dnešního MFK OKD Karviná. Začíná
výstavba nového stadionu, která je dokončena v roce 1969. Největší zásluhu na výstavbě a dokončení měl tehdejší předseda
TJ NHKG Karviná ing. Ervín Špok.
20. října 1971 se TJ NHKG Karviná v rámci
Čs. poháru utkala na Julisce s nejslavnějším
československým klubem Duklou Praha,
které podlehla 4:0 (3:0).
V roce 1993 byla TJ NHKG Karviná přejmenována na TJ Jäkl Karviná.
MFK Karviná
V roce 2003 dochází k vystoupení ze svazku
s TJ Jäklem Karviná a vzniká nový Městský
fotbalový klub (MFK), který odkupuje od
JUDr. Zemka fotbalová práva FC Karviné
s cílem zabránit zániku kopané na území
města. Přes velmi tíživou situaci, kdy bylo
nutno vyřešit veškeré dluhy FC Karviná, se
podařilo funkcionářům klub stabilizovat a na-2-

stavit podmínky k fungování na profesionální
bázi. V této době dochází také k modernizaci
Městského stadionu (rekonstrukce tribuny
a stavba budovy sloužící jako zázemí klubu,
stavba hřiště s umělým povrchem, výstavba
hřiště s umělým povrchem na stadiónu Kovony).
V sezóně 2003/2004 se daří MFK Karviné
postoupit z krajského přeboru do divize.
Další postup, tentokráte do MSFL, následoval v roce 2006. Po dvou letech strávených
v Moravskoslezské fotbalové lize odkupuje
MFK Karviná v roce 2008 fotbalová práva
na 2. ligu od Sigmy Olomouc B. V sezóně
2008/2009 se stává generálním partnerem
společnost OKD, což vede ke změně názvu
klubu na MFK OKD Karviná.
Premiérovou sezónu ve druhé nejvyšší soutěži zakončil MFK OKD Karviná na osmém
místě se ziskem 43 bodů, stejné umístění si
karvinští fotbalisté připisují i o sezónu později. Největší úspěch v novodobé historii
klubu přinesl soutěžní ročník 2010/2011,
MFK OKD Karviná se pod vedením trenéra
Karla Kuly díky skvělým jarním výkonům vyšplhala na čtvrté místo v druholigové tabulce.
Pod vedením zkušených odborníků zažívá
rozkvět i karvinská mládež. Dorostenecké
kategorie nastupují ve druhé nejvyšší soutěži
(SCM – MSDL), žáci v první lize (SpSM).
Mládež MFK OKD Karviná má ve sportovních
areálech Kovona a Bažantnice ideální podmínky pro kvalitní přípravu. Nejtalentovanější
hráči mládežnických kategorií nastupují v reprezentaci a dostávají příležitost v seniorském A mužstvu.
Klubové barvy: zelená, bílá
Stadion: Městský stadion – jehomoderní
rekonstrukce za cca 300 milionů korun by
měla být hotova v polovině letošního roku.
Kapacita bude 4862 diváků (původně 8000).
Úspěchy: 2003/04 postup do divize
2005/06 postup do MSFL
2007/08 postup do 2. ligy

sOupisKA MFK OKD KARViNÁ, a.s.
Fotbalová národní liga – jaro 2016

Brankáři:

1
18

PiNDROCH
PASTORNiCKý

Branislav 30. 10. 1991
Martin
18. 3. 1996

24 let
20 let

194 cm
188 cm

90 kg
83 kg

Obránci:

2
5
17
21
22
26

MOSKáL
DREKSA
EiSMANN
RůžiČKA
HOŠEK
JANEČKA

Pavel
Pavel
Pavel
Jan
Jan
Marek

17. 1. 1996
17. 9. 1989
20. 8. 1984
26. 8. 1984
1. 4. 1989
9. 6. 1983

20 let
26 let
31 let
31 let
27 let
32 let

189 cm
185 cm
182 cm
177 cm
189 cm
181 cm

82 kg
82 kg
75 kg
73 kg
83 kg
70 kg

Záložníci:

4
6
7
9
10
14
15
20
23
25
24
27

PURi
ŠiSLER
PUCHEL
VANěK
GLASER
MORAVEC
ZELENý
SEDLáK
BUDíNSKý
DUDA
FiALA
PANáK

Sander
Jan
Erik
Richard
Petr
Jan
Jaroslav
Jan
Lukáš
Lukáš
Matěj
Filip

7. 5. 1988
24. 4. 1988
15. 5. 1996
11. 6. 1991
30. 7. 1988
13. 7. 1987
20. 8. 1992
25. 10. 1994
27. 3. 1992
9. 8. 1996
12. 2. 1990
2. 11. 1995

27 let
28 let
19 let
24 let
27 let
28 let
23 let
21 let
24 let
19 let
26 let
20 let

177 cm
179 cm
173 cm
180 cm
178 cm
175 cm
189 cm
181 cm
185 cm
180 cm
186 cm
185 cm

65 kg
69 kg
64 kg
72 kg
74 kg
68 kg
77 kg
74 kg
78 kg
67 kg
78 kg
72 kg

Útočníci:

11
16
19

POSPěCH
URGELA
JUřENA

Zbyněk
Lubomír
Václav

24. 10. 1982
29. 1. 1990
2. 2. 1991

33 let
26 let
25 let

189 cm
192 cm
187 cm

90 kg
82 kg
74 kg

Přišli: Zbyněk Pospěch – hostování z SFC Opava, Marek Janečka – přestup, Jan Hošek
– hostování z FK Teplice, Sander Puri – přestup
Odešli: Jan Růžička, Peter Lupčo, Oldřich Byrtus, Matej Sivrić (konec hostování), Mihailo Jovanović (konec smlouvy), Jakub Andrejko, Lukáš Kurušta, Mário Tóth (konec kariéry)
Realizační tým: Jozef WEBER – trenér, Josef MUCHA – asistent trenéra, Peter HOLEC –
trenér brankářů, Petr HORT – vedoucí mužstva, David ARABASZ – kondiční trenér, MUDr.
Marian LASOTA – lékař, Pavel Kocich – masér, Václav POSEL – kustod
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OHLÉDNuTí ZA MiNuLÝMi ZÁpAsY

24. kolo: FC Hradec Králové – Slezský FC Opava 1:0

Bohuslav Pilný: „Jsme rádi,
že jsme ten trojboj, co jsme
měli, zakončili ziskem devíti
bodů! Byl to pro nás velice
těžký zápas. Hlavně soupeř
měl určitou kvalitu a velice
těžko jsme se prosazovali.
Naopak spíše jsme to udrželi díky dobrým
zákrokům Radima v brance. Na druhou
stranu jsme špatně řešili brejkové situace
a mohli jsme zápas rozhodnout dřív. Jsme
spokojeni, že jsme v tom náročném programu získali devět bodů a musíme se co
nejlépe připravit na Vyšehrad.“
Radim Ottmar: „Věděli jsme,
že nás čeká těžké utkání, potřebovali jsme potvrdit zisk
šesti bodů z minulého týdne,
které jsme přivezli z Budějovic a z Pardubic. Do zápasu
jsme vstoupili velice dobře
a hned na začátku jsme dali gól. Prvních
dvacet minut jsme hráli takový náš fotbal.
Bylo tam hodně pohybu a velice dobrý

výkon. Potom najednou jsme přestali být
pohybliví, Opava převzala iniciativu a hodně
nás až do konce utkání zlobila. Škoda, že
jsme nepřidali nějaký gól z brejku a klepali
jsme se až do konce. Ale i takové zápasy
jsou a je důležité, že jsme ukázali sílu je
zvládnout a tři body jsme si prostě vzali!“
Jakub Chleboun: „Byl to
hodně těžký zápas. Opava
sedm kol neprohrála a je
letos remízovým králem. Věděli jsme, že to bude velice
náročné utkání, což se potvrdilo. Dostali jsme se brzo
do vedení, ale potom naše hra nebyla
ideální. Je vidět, že se blíží konec soutěže
a nervozita byla na našich kopačkách vidět.
Myslím si, že teď už fotbal bude víc o bojovnosti než o kráse. Jsme rádi, že máme
Opavu za sebou a teď se musíme soustředit
na Vyšehrad a potvrdit domácí vítězství.“
Adam Vlkanova: „Do zápasu jsme vstoupili dobře
a dali rychlý gól. Do dvacáté
páté minuty jsme hráli svoji
hru, ale potom byla naše hra
neurovnaná a Opava se dostávala do šancí. Bylo to
vlastně o tom, jestli vedení udržíme a nebo
přidáme ještě nějakou branku z brejku.
Máme zasloužené tři body a jedeme dál!
A moje branka? Dan Trubač mně prostrčil ze
strany míč a jenom jsem vystřelil na branku.
Obránce balón trošku tečoval do protipohybu gólmana a spadlo to do branky.“
Připravil Petr Přibík

24. kolo Fotbalové nár. ligy, 23. dubna 2016:
FC HK – Slezský FC Opava 1:0 (1:0)
Branka: 4. Vlkanova. žK: 5. Chleboun, 87.
Vlkanova – 72. Jursa. ČK: 90+1. Vašek.
Rozhodčí: Kocourek – Fišer, Myška. Počet
diváků: 1023.
FC HK: Ottmar – Holeš, Chleboun, Nosek,

Mareš – Janoušek (82. Bederka), Schwarz
(65. Krátký) – Malinský, Trubač (58. Zorvan),
Vlkanova – Pázler.
Slezský FC Opava: Vašek (90. Květoň) – Simerský, Pospěch, žídek, Grussmann, Jursa,
Hrabina, Přichystal, Jurečka (63. Kuzmanovič), Mrázek (80. Schaffartzik), Mozol.

V dalším utkání se na Všesportovním stadionu představilo mužstvo ze Slezska
Opava. Východočeši vstoupili do zápasu
výborně a ujali se vedení již ve čtvrté minutě střelou Adama Vlkanovy. Potom se
jim trošku přestala dařit kombinace a hosté začala zlobit. Votroci si však díky vynikajícímu Radimu Ottmarovi v brance
udrželi čisté konto a připsali si cenné vítězství! Byla to jejich čtvrtá výhra v řadě
a stále drží první místo v tabulce!

-4-

OHLÉDNuTí ZA MiNuLÝMi ZÁpAsY

25. kolo: FK Slavoj Vyšehrad – FC Hradec Král. 0:2

Bohuslav Pilný: „Pro nás to
byl důležitý zápas, protože
jsme v něm mohli akorát
ztratit a jsme rádi, že jsme ho
výsledkově zvládli. Nebyli
jsme spokojeni s naší produktivitou, protože jsme si
vytvořili hodně šancí. V závěru utkání si domácí vytvořili taky pár příležitostí, takže
mohlo být ještě drama. Jsme rádi, že jsme
ten zápas zvládli a musíme se co nejlépe
připravit na Karvinou!“
Martin Nosek: „Věděli jsme,
že domácí hrají o záchranu
a ještě mají o co hrát. My taky
dobře víme, o co hrajeme. Byl
to pro obě mužstva důležitý
zápas. První poločas hrál Vyšehrad na brejky a my jsme
dobývali jejich branku. Vytvořili jsme si něko-

lik šancí, ale branku jsme vstřelili až v závěru
z penalty. V kabině jsme si řekli, že nemůžeme hrát na 1:0 a zatažení, že musíme přidat druhý gól. Vytvořili jsme si ze začátku
několik šancí, které jsme však neproměnili.
Domácí poslali do útoku Strnada a začali nakopávat balóny před naši branku. To nám dělalo problémy, a přišly i jejich šance, ale to už
bylo za stavu 2:0. Hráli jsme na brejky a měli
jsme několik situací, kdy jsme šli 4 na 3 a 3 na
2. Při trošce štěstí a kvalitě jsme mohli náš
náskok zvýšit. Závěr jsme moc kvalitně nedohráli, neboť soupeř si vytvořil dvě tři čisté
šance, ale kvalita byla na naší straně!“
Tomáš Malinský: „Splnili
jsme roli favorita a zvítězili
2:0. i když ten výsledek se
nerodil úplně snadno. První
i druhý poločas jsme měli
převahu a vypracovali jsme
si spoustu šancí, ale proměnili jsme jenom dvě. Ke konci zápasu jsme
svými chybami dovolili soupeři, aby měl i on
nějaké šance a jsme rádi, že utkání skončilo
s nulou v zádech!“
Filip Zorvan: „Museli jsme
vyhrát, a to se nám naštěstí
povedlo. V prvním poločase
jsme se do hry tak asi dvacet
pět minut dostávali, ale pak
jsme byli už jasně lepší. Proměnili jsme penaltu a škoda
jen, že jsme nedali dřív druhý gól. Protože
by nás to uklidnilo. Zaplať Pán Bůh, že padnul a že jsme vyhráli a jsme tam, kde jsme!“
Připravil Petr Přibík

25. kolo Fotbalové nár. ligy, 30. dubna 2016:
FK Slavoj Vyšehrad – FC HK 0:2 (0:1)
Branky: 43. Mareš z PK, 72. Vlkanova. Rozhodčí: Nenadál – Černý O., Pospíšil. žK: 30.
Drobílek, 41. Kučera, 43. Kvída, 83. Tusjak.
Počet diváků: 478.
FK Slavoj Vyšehrad: Štěpanovský – Drobí-

lek, Kvída, Kučera, Prosek – Egert, Polanský
(46. Strnad), Mareš M., Tusjak – Madej (77.
Matějka), Mysliveček (65. Kraják).
FC HK: Ottmar – Holeš, Krmaš, Nosek,
Mareš P. – Trubač (88. Súkenník), Janoušek
– Vlkanova, Zorvan (70. Krátký), Malinský –
Pázler (78. Černý).

K dalšímu utkání jarní sezóny na hostujícím hřišti zajížděli hradečtí fotbalisté do
Prahy, kde se střetli na stadionu Viktorie
Žižkov se Slavojem Vyšehrad. Vítězství se
rodilo těžce a dlouho se Votroci nemohli
před brankou soupeře prosadit. Vedoucí
branka padla na závěr prvního poločasu,
kdy byl faulován v pokutovém území
Tomáš Malinský a následnou penaltu Petr
Mareš proměnil. Po změně stran si Hradec vypracoval několik šancí, ale druhý
gól padl až v 72. minutě z kopačky Adama
Vlkanovy. Před důležitým zápasem s Karvinou si udrželi Východočeši první místo
v tabulce!
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jAK TO bYLO NApOsLeDY

12. kolo Fotbalové národní ligy, sezóna 2015/2016
Karvinský fotbal je v novodobé historii jako na centrifuze, jednou je na samotném vrcholu
jako v sezóně 1998/1999, kdy tým ze Slezska hrál první ligu (s Votroky v Karviné 1:1
a v Hradci Králové výhra svěřenců trenéra Škorpila 3:0), aby se o pár let později dostal na
úplné fotbalové dno krajského přeboru. Nyní je však opět na vzestupu a v letošním ročníku
je horkým kandidátem postupu do nejvyšší soutěže. Manažeři, hráči i fanoušci zelenobílých
od prvního kola této sezóny dělají vše pro postup, včetně výstavby nového fotbalového
areálu. Proto k podzimnímu duelu neodjížděli Votroci v roli favorita.
A jak to tedy v neděli 24. října odpoledne v posledním měření sil dopadlo?
MFK OKD Karviná – FC HK 0:1 (0:1)
Branka: 44. Krmaš, žK: Urgela – Vlkanova,
Súkenník, Ottmar, Rozhodčí: Julínek –
Paták, Dobrovolný, Počet diváků: 1412.
MFK OKD Karviná: Pindroch – Růžička,
Dreksa, Jovanovič, Eismann – Šisler, Sedlák
(54. Sivrič) – Fiala (74. Puchel), Budínský,
Moravec – Juřena (34. Urgela). FC HK: Ottmar – Holeš, Krmaš, Nosek, Plašil – Janoušek, Trubač (46. Schwarz) – Malinský (83.
Chleboun), Vlkanova (72. Javůrek), Súkenník – Pázler.
Hradecké fotbalisty přivítal v Karviné tým,
v jehož středu nastoupil Jan Šisler, který ne-

dávno oblékal černobílý dres a na lavičce
byl do hry připraven také Jarda Zelený, který
fotbalově vyrostl pod hradeckými lízátky.
V úvodu utkání měli domácí hráči míč více
na svých kopačkách, ovšem dostávali se
pouze na hranu hradeckého vápna. Obranná čtveřice velmi dobře odolávala vesměs nakopávaným míčům a domácím
fotbalistům ohrozit Ottmara nedopustila. Votroci hrozili pouze z brejků, které vedl Malinský nebo Vlkanova. Hradecký štírek se
šestkou na zádech měl také první příležitost,
která mířila ve 20. minutě mezi tyče. Pidrnoch však nastalou situaci s klidem vyřešil.
Domácí se dostali na dostřel královéhra-

V Karviné se gólově prosadil kapitán týmu Pavel Krmaš.
-6-

decké branky až po půlhodině hry. Do míče
novou a také igorem Súkenníkem. Z jejich
se opřel Jan Moravec a Radim Ottmar musel
aktivity a následnými centry před Pidrnocha
vytáhnout jeden ze svých parádních zási však Honza Pázler, na kterého centry
kroků. Pěknou akci předvedl chvilku poté
směřovaly, neporadil.
domácí Eismann, který se v rohu hřiště indiS ubíhajícími minutami se tlak domácího
viduálně prosadil přes Krmaše, zacentroval
týmu zvyšoval, ovšem jejich snaha končila
a nový hráč na hřišti Urgela v náběhu hlana dobře organizované obraně Votroků. Ta
vičkoval. Míč však mířil přímo do náruče hrapochytala veškeré centry a odbránila všechdeckého gólmana.
ny standardní situace, které na Ottmara
Hradečtí se v závěru poločasu vymanili z tlasměřovaly. Hradec Králové si tak celkem
ku domácího týmu a v poslední minutě vypřekvapivě, ale o to zaslouženěji z Karviné
bojovali první rohový kop v utkání. K jeho zaodvezl všechny body za nejtěsnější možnou
hrání se postavil igor Súkenník. Domácí
výhru 1:0.
jeho pokus napoprvé odvrátili,
ale z druhého již našel hradeckého kapitána Pavla Krmaše, který
se na malém vápně v nastalé
skrumáži zorientoval nejlépe a po
zemi k tyči uklidil míč za záda bezmocného Pidrnocha, 0:1.
Do druhého poločasu nechali trenéři Frimmel – Pilný sedět v prvním dějství nevýrazného Trubače,
na jeho místo postavili Petra
Schwarze. Votroci se tak snažili
více prosadit ve hře a těžiště hry
přenést do středu hřiště nebo na
polovinu soupeře. To se však dařilo jen sporadicky. Územní převaha byla i v této fázi hry na
straně MFK OKD, i když ne tak
markantní, jako v prvním poločase.
K prvnímu ohrožení hradecké
branky přišlo v padesáté minutě,
když se prudkou střelou z hranice vápna prezentoval Jan Šisler
a Ottmar jeho projektil jen s obtížemi odvrátil na roh. Ještě větší
příležitost měl po hodině hry Budínský, jehož nepříjemnou střelu
hostující gólman vyrazil k nohám
Šislera a jeho dorážka již mezi tři
tyče nesměřovala.
Votroci měli příležitost, jít do
dvougólového vedení, v sedmdesáté minutě, když se na několik
minut usídlili před brankou Pidrnocha. Karviná se nemohla vyI v dnešním duelu se čeká boj, jako tomu bylo na podzim
manit z napadání ve vlastním
ve Slezsku.
velkém vápně neúnavným Vlka- 7-

juNiORsKÝ TÝM FC HK
Liga juniorů 2015/2016

V posledních dvou kolech nečekal na naše juniory snadný úkol. Vždyť k oběma soubojům
cestovali na soupeřovo hřiště, přesněji do Jihlavy a Třince. Oba zápasy však svěřenci trenéra Mejtského zvládli na výbornou a po shodných výsledcích 3:1 si připsali hned šest bodů
do tabulky Juniorské ligy.
FC Vysočina Jihlava jun. – FC Hradec Králové jun. 1:3 (0:2)
Branky: 55. Fiala – 34. Vobejda, 37. Shejbal, 49. Javůrek, žK: 70. Rychetník, 76. Fiala, 88.
Mlakić – 66. Bederka, Rozhodčí: Berka – Paták, Kubr, Diváci: 80. FC Vysočina: Kotnour –
Marek (60. Vitásek), Rychetník (74. Beseda), Kriegsmann, Mlakić – Šerý, Fulnek (60. Bajer),
Demeter, Fiala – Maruš (46. Pěnkava), Duba. FC HK: Stejskal – D. Drozd, Bederka, P. Drozd,
Hlavsa – Shejbal (86. Dědeček), Zezula, Vobejda, Javůrek – Černý (46. Nworah) – Kraják (90.
Zbudil).
Jihlava v domácím prostředí na naše juniory nestačila. Votroci k výhře učinili velký krok již
v první půli, když se ujali vedení 0:2 (Vobejda a Shejbal). Zkraje druhého dějství navíc Javůrek zvýšili na 0:3 a branka domácího Fialy pouze zkorigovala skóre na konečných 1:3.
Úvod utkání byl vyrovnaný a každý z týmů si vypracoval slibně vyhlížející šanci. Tu brankovou však vymysleli hosté, když po půl hodině hry vybojoval na hranici vápna míč Vobejda,
pronikl na úroveň penalty, kde přeloboval vyběhnutého Kotnoura, 0:1. O tři minuty později
Votroci odskočili na rozdíl dvou branek, když se zhruba z třiadvaceti metrů, ač tísněn hned
trojicí domácích hráčů, prosadil střelecky Jan Shejbal. Jeho střela zaplula do domácí sítě od
břevna. Dvě po sobě jdoucí branky s domácími rázně zatřásly a ti se nemohli po nějakou

Fotografie jsou z utkání v Jihlavě, kde Votroci vstřelili tři branky a po zásluze si odvezli všechny body. Stejný střelecký výkon předvedli i o týden později v Třinci.
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dobu vůbec dostat do hry. Až minutu před přestávkou se
snažil snížit skóre Šerý ranou z dobrých třiceti metrů, ale
jeho střela minula bránu o pořádný kus.
Vstup do druhého poločasu vyšel lépe opět hostím. Hned
v 49. minutě vyslal do brejku Vobejda Javůrka, který domácí obraně doslova pláchnul a podél vyběhnutého Kotnoura navýšil skóre na 0:3. V těchto fázích hry byli hosté
na koni a další gól doslova visel ve vzduchu, když Peter
Nworah utekl po pravé straně a ihned centroval míč do
vápna. Zde však jeho dlouhý míč jeden ze zadáků Jihlavy
srazil mimo hrací plochu a k nabíhajícím hráčům FC Hradec Králové nedoputoval. Drobná komplikace nastala
pro svěřence trenéra Mejtského v 55. minutě, kdy se gólově prosadili také domácí. Fiala napřáhl z hranice vápna
a jeho střela po zemi se od tyče odrazila za záda Honzy
Stejskala, 1:3. Ovšem tento gól nakonec nic neznamenal. Naopak hosté mohli ke konci utkání navýšit skóre,
ale kopnutý míč z půlky hřiště z kopačky Zezuly nakonec
dokázal domácí brankář vytěsnit mimo tři tyče.
Votroci tak po delší době opět přivezli body ze soupeřova hřiště. Zásluhu na tom určitě měli
také hráči prvního týmu Stejskal, Shejbal, Černý, Javůrek, Bederka, Kraják a Nworah.
FK Fotbal Třinec jun. – FC Hradec Králové jun. 1:3 (0:0)
Branky: 77. Latocha – 57. Kraják, 90. Dědeček, 90. Zbudil. Rozhodčí: Dresler – Kotík, Peřina.
žK: Hloch – Nworah, Kraják. Diváci: 65. FK Fotbal Třinec: Bocek – Benetka (61. Kalfas),
Lanc, Hloch, Melecký – Králíček, Samiec (67. Stříž), Kučera, Martynek (52. Foitzik) – Zimka
(46. Pilch), Latocha. FC HK: Ordelt – Václavek, Bederka, D. Drozd, P. Drozd – Zezula – Dědeček, Vobejda, Kraják, Shejbal – Nworah (55. Zbudil).
Ve druhém utkání mladí Votroci narazili na soupeře z nejvýchodnějšího města Juniorské
ligy. V pořadí druhý zápas na soupeřově hřišti zvládli a domů si odvezli všechny body za
výhru 3:1. Po bezbrankovém poločase se aktivnější hosté ujali vedení brankou Lukáše Krajáka, ovšem domácí srovnali zásluhou Latochovy hlavičky. Závěr zápasu byl hodně hektický, když v poslední minutě neproměněnou penaltu dorazil do sítě Roman Dědeček
a v posledních sekundách vítězství ještě třetím gólem stvrdil Aleš Zbudil.
Třinečtí chtěli doma konečně zlomit nepříznivou sérii devatenácti zápasů bez vítězství a měli
k tomu ideální možnost. Domácí trenér Papuga měl k ruce dvě posily z A-mužstva, Benetku
s Hlochem. Na druhé straně defenzivu hostí vyztužil Bederka, uprostřed nastoupili Vobvejda
se Shejbalem a v ofenzivě byli nebezpeční Nworah a Kraják.
Začátek utkání byl vyrovnaný. Zimkovu nebezpečnou střelu zablokoval Pavel Drozd, na
druhé straně zvládla domácí defenziva ubránit Shejbalův centr a zakončení Krajáka. Třinečtí
dělali v rozehrávce zbytečné chyby, čímž nabízeli Hradci Králové rychlé kontry. Krajákovu
střelu brankář Bocek vyrazil, k dorážce se Východočeši neprotlačili. V závěru poločasu měli
hosté štěstí, když skončil Martynkův tečovaný přímý kop na Ordeltově tyčce. Vedení mohl
na stranu Votroků strhnout zase Bederka, jenomže netrefil ve vyložené šanci skákavý balon.
Do druhého poločasu nastoupili aktivněji hosté z Hradce Králové. Po přihrávce Nworaha
spálil stoprocentní šanci Kraják. Za dalších deset minut už se ale nejlepší střelec Východočechů radoval z gólu. Vobejda se uvolnil na levé straně, Bocek na jeho oblouček nedosáhl
a Lukáš Kraják poslal míč hlavou do odkryté branky. Královéhradečtí mohli náskok i navýšit. Shejbal však mířil vedle, Bocek o něco později vyrazil střelu Krajáka a udržel dorážku
Shejbala.
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Za Třinec se nejdříve připomněl Králíček a po přihrávce od Foitzika střílel jen o kousek vedle.
Po centru Meleckého nechali hosté hlavičkovat Maria Latochu a balon propadl až do branky.
Čisté svědomí neměl brankář Ordelt, který zavolal na své spoluhráče, že si jde pro balon, ale
na míč vůbec nedosáhl. V závěrečné desetiminutovce ovšem přebral iniciativu zase Hradec
Králové. Bederkovu hlavičku vytěsnil Bocek s vypětím všech sil na roh. Minutu před koncem
přišel pro domácí kritický moment. Hloch zahrál podle rozhodčího Dreslera ve vápně rukou
a Východočeši dostali možnost pokutového kopu. Shejbalovu střelu Bocek vyrazil, jenomže
jeho spoluhráči nechali dorážet Romana Dědečka, a ten už byl přesný. Třinečtí cítili křivdu, protestovali proti odpískané penaltě, ale marně. Za dalších pár sekund je ještě více potopil Aleš
Zbudil, jenž si naběhl za obranu a přízemní střelou zprava potřetí překonal zlomeného Bocka.

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2015/2016, po 25. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

FC Hradec Králové
1.SC Znojmo FK
MFK OKD Karviná
FK Baník Sokolov
FK Ústí nad Labem
FK Pardubice
FC MAS Táborsko
Slezský FC Opava
SK České Budějovice
FC Sellier & Bellot Vlašim
MFK Frýdek-Místek
FK Fotbal Třinec
FK Varnsdorf
FK Slavoj Vyšehrad
SK Sigma Olomouc B

24
23
23
23
24
23
24
23
23
23
23
24
23
23
24

14
15
13
9
8
8
6
5
5
6
6
6
5
4
4

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

2
4
3
4
6
7
7
6
6
9
10
11
9
14
16

40:13
48:22
39:13
27:18
35:27
24:23
29:30
29:30
33:38
24:28
23:31
28:38
25:40
16:43
21:47

50
49
46
37
34
32
29
27
27
26
25
25
24
17
16

14
13
10
1
1
-1
-7
-9
-9
-10
-8
-11
-9
-19
-17

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2015/2016, po neúplném 30. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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AC Sparta Praha
FC Baník Ostrava
FK Teplice
FK Mladá Boleslav
SK Slavia Praha
1.FK Příbram
FC Zbrojovka Brno
FK Jablonec
FC Viktoria Plzeň
FC Vysočina Jihlava
FC Slovan Liberec
FC Hradec Králové
Bohemians 1905
SK České Budějovice
FK Fotbal Třinec
FK Dukla Praha
1.SC Znojmo FK

28
29
28
28
28
29
28
28
29
29
28
29
28
28
30
27
28

22
18
16
15
14
14
14
14
11
11
9
9
9
7
6
6
4

2
4
4
5
6
6
4
3
9
6
8
5
1
5
7
5
4

4
7
8
8
8
9
10
11
9
12
11
15
18
16
17
16
20

74:26
71:44
627:160
75:44
63:49
51:51
58:38
61:36
48:46
50:49
38:49
43:59
30:55
173:642
29:60
36:70
48:97

68
58
52
50
48
48
46
45
42
39
35
32
28
26
25
23
16

29
13
10
8
6
3
4
3
0
-6
-7
-10
-14
-16
-20
-19
-26

sLOVAKiA Cup

Dominik Breda s Jiřím Mikerem v reprezentaci ČR
Dominik BReDA s JiříM MiKeReM úspěšně reprezentovali náš klub na mezinárodním
turnaji Slovakia Cup.
Na konci dubna odehrála reprezentace do
18 let tradiční turnaj Slovakia Cup, kterého
se zúčastnili také dva naši hráči Fotbalové
akademie FC Hradec Králové. Dominik
Breda a Jiří Miker výrazně přispěli k zisku
bronzových medailí na tomto turnaji, který
se odehrál v okolí slovenského Sence.
Český celek se postupně utkal s Ruskem
(prohra 0:4), s Norskem (výhra 1:0, branka
Breda) a s Makedonií (výhra 2:1, Miker 2x
asistence). Vzhledem k výsledkům ve skupině se reprezentace U18 umístila na 2.
místě, které zaručovalo boj o bronz. V zápase o 3. místo s domácím Slovenskem rozhodl jedinou brankou hradecký Miker

a zajistil tak pro Českou republiku bronzové
medaile.
A jak vypadal turnaj očima našich reprezentantů? „První zápas s Ruskem se nám vůbec
nepovedl. Soupeř byl ve všem lepší, my
jsme se nedokázali proti nim vůbec prosadit. Dělali jsme velké hrubky v defenzivě
a Rusové nás nemilosrdně trestali,“ zhodnotil úvodní vystoupení českého týmu Jiří
Miker.
Zápas s Norskem již zvládl výběr trenéra
Hoftycha daleko lépe a o výhře rozhodl jedinou brankou utkání hradecký Dominik
Breda. Ten také zmíněná utkání popsal: „Působili jsme daleko více kompaktněji dozadu,
utkání jsme zvládli po technické i fyzické
stránce lépe než s Ruskem a zaslouženě
zvítězili.“
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Poslední utkání ve skupině sehráli mladí reprezentanti s Makedonií. Papírově to vypadalo, že duel bude jednoznačnou záležitostí,
ale Makedonci byli výborní. „V závěru nám už
sice docházely síly, ale výsledek jsme uhájili
a výhrou jsme si zajistili zápas o 3. místo, dodává Miker, který asistoval u dvou gólů.
Boj o bronz byla pro mnohé třešničkou na
dortu. Vždyť nastoupili k derby zápasu proti
domácí reprezentaci.
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„Proti Slovensku jsme odehráli nejlepší
utkání turnaje. Měli jsme více ze hry, celou
dobu jsme hru kontrolovali a v poslední minutě rozhodl Jirka o našem vítězství a zisku
bronzových medailí,“ říká na závěr s úsměvem hradecký talent Dominik Breda.
Hradecký klub tak může být na své dva odchovance po právu pyšný. Kluci v nelehké
konkurenci obstáli a dnes patří v reprezentačním výběru k oporám týmu.

ROZHOVOR

s Tomášem Holešem, obráncem FC Hradec Králové
TOMáš HOleš je odchovancem královéhradecké kopané, když do města pod Bílou věží
přišel ještě jako žák z regionálního klubu Svitav. Dnes patří k základním pilířům sestavy trenérů Frimmela a Pilného. Stala z něj osobnost FC Hradec Králové, která i přes svůj mladý
věk (23) získala důvěru kabiny a v minulém domácím utkání s Opavou přivedla hráče v černobílých dresech na hrací plochu jako kapitán.
Hradečtí Votroci ve finiši FNL neztratili již pět kol ani bod a v posledních šesti zápasech nepoznali hořkost vytahování míče z vlastní sítě. V posledním utkání vše podtrhli povinnou výhrou na půdě předposledního týmu tabulky Slavoje Vyšehrad. Ovšem podobné zápasy jsou
mnohdy daleko těžší, než duel s vyrovnaným soupeřem. „Tak to je pravda, souhlasím. V sobotu jsme povinnost splnili, i když gólový rozdíl mohl být ještě vyšší, kdybychom proměnili
zbytek šancí. Vyhráli jsme, splnili jsme bodový plán, takže jsme spokojení,“ řekl na úvod
povídání krajní bek, který si svoje místo na kraji obrany doslova vydřel svojí pracovitostí a přístupem k týmu.
Jak je těžké nastupovat k zápasu, ve kterém jste velcí favoriti a okolí neočekává
nic jiného, než výhru?
Takové zápasy jsou těžké a stávají se. Soupeř nemá co ztratit a vesměs brání v deseti
lidech. Vy si pak musíte ohlídat brejky. V podobném utkání je to vždy o prvním gólu.
Když ho dáte brzy, pak je to dobré.
Překvapil tě něčím minulý soupeř?
Ani ne, na utkání nás trenéři připravili dobře.
Do minulého domácího utkání proti
Opavě jsi při absenci Pavla Krmaše vedl
tým jako kapitán. Je to pro tebe v zápase
víc zavazující?
Je to spíš o tom, že člověk cítí k týmu větší
zodpovědnost. Snažím se obranu více řídit,
víc řídit i celé mužstvo.
V polovině dubna jste zvládli program
třech náročných zápasů, České Budějovice – Pardubice a doma Opava. V tom
prostředním, v derby, ses prosadil i střelecky a v utkání jsi zavelel k výsledkovému
a hernímu obratu …
Vzhledem k vývoji utkání jsem hrozně
šťastný, že jsem se trefil. Gól nás v podstatě
nastartoval a podařilo se nám zápas obrátit,
o to víc jsem šťastnější, že se to podařilo.
Hráli jsme i za diváky, kteří nás přijeli do Pardubic povzbudit v hojném počtu. Byl to zážitek na celý život.

Díky svým výkonům ses dostal do hledáčku jiných mužstev. V zimě byl dokonce
tvůj přestup do zahraničí na spadnutí…
Nechci o tom mluvit a vůbec ne prozradit,
o co šlo. Jsem rád, že byl o mě zájem. Beru

Velká radost a výsledkový obrat v důležitém
zápase jakým bylo derby v Pardubicích.
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to tak, že to byl výsledek dřiny, kterou tady
podstupuji. Makám dál a snad se zase něco
naskytne.
Bylo to velké zklamání, když zamýšlený
přestup padnul díky zranění?
Byla to smůla. K novému angažmá jsem měl
od klubu svolení, ale zkraje přípravy se přihodilo to, co se přihodilo. Všechny plány
byly rázem pryč. Jsem však rád, že jsem se
dal do kupy a s kluky bojujeme o čelo tabulky.
Na základě tvých dosavadních výkonů
bude o tebe určitě v létě opět zájem …
Snad ano, alespoň doufám, že nějaký bude,
protože bych se chtěl nějak opět výkonnostně posunout. Uvidíme v létě. Nyní to
však pouštím z hlavy, protože chci s Hradcem dotáhnout postup do ligy.
Jak by na případné stěhování reagovala
tvoje přítelkyně? A neplánujete třeba rodinu?
Jsme spolu již sedm let, což si myslím, že

už je dost dlouho (usmívá se). Začali jsme
spolu chodit již na střední škole a vydrželo
nám to dodnes. A klape nám to … Ale na
svatbu a na děti jsme ještě asi mladí. Sice
se o tom již bavíme, ale myslíme si, že je potřeba ještě počkat.
Určitě ti je velkou oporou …
Ano je. i do budoucna je připravena, jít se
mnou kamkoliv, kde bych případně hrál.
Mám v ní maximální podporu.
Často vás můžeme společně potkat na
kolečkových bruslích nebo na kole v lesích za Hradcem …
S přítelkyní využíváme volný čas ke sportu.
Nyní bych řekl, že je to daleko víc, jak v minulosti. Jezdíme na kole, chodíme na kolečkové brusle nebo hrát squash. Začali jsme
společně i běhat a posilovat. Mám z ní radost (směje se).
Pojďme opět k probíhající sezóně. Čelo
tabulky FNL se pěkně seřadilo. Nyní nastává vrchol sezóny a boj …

Roli kapitána Tomáš plnil doma proti Opavě.
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Nyní to bude o každém zápase. My si musíme jít v každém utkání pro výhru, krok za
krokem. Na nikoho se neohlížíme, díváme
se jen na sebe. Když všechno vyhrajeme,
tak postoupíme.
Dnes nás čeká s Karvinou přímý duel
o postupové příčky, tedy zápas sezóny,
souhlasíš?
Asi souhlasím. Tenhle zápas o dalším dění
ve FNL hodně napoví.
Jak zápas vnímáš?

Bude to určitě jiný kalibr zápasu, než nyní
na Vyšehradě. Myslím si ale, že nám to bude
vyhovovat. My si budeme hrát náš fotbal
a Karviná bude nervózní. Má být taky proč.
Zápas určitě jednoduchý nebude, ale je
v našich silách, zvládnout ho.
Bude nám stačit jakkoliv bodovat, nebo
musíme jít tvrdě za vítězstvím?
My chodíme každý zápas za vítězstvím, nyní
to nebude výjimka. Bod je sice dobrý, ale
my půjdeme pro vítězství.

Tomáš Holeš je s přítelkyní Monikou Ježkovou od střední školy.
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pARTNeR uTKÁNí

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Dopravní podnik města Hradce Králové
(DP) vznikl 24. října 1928, kdy byly založeny
AUTODRáHY MěSTA HRADCE KRáLOVÉ.
Tím byl tak dán základ vzniku ucelené městské hromadné dopravy (MHD) v Hradci Králové. Vlastní přeprava cestujících započala
1. prosince 1928, kdy byla uvedena do provozu první autobusová linka 2 autobusy – po
stránce zahájení pravidelné trolejbusové dopravy je mezníkem 2.
květen 1949, kdy byla uvedena do
provozu první jejich linka a to na
trase Nádraží – Nový Hradec Králové.
Současný vozový park DP čítající
nyní 127 nízkopodlažních vozů (92 autobusů – z toho 25 kloubových, 32 trolejbusů
– z toho 13 kloubových a 3 elektrobusy)
ujede ročně 6 milionů kilometrů, kdy na 26
linkách (22 autobusových a 5 trolejbusových) s téměř 200 stovkami zastávek (167 je
s prosklenou čekárnou) přepraví více než 34
milionů cestujících.
DP plánuje rozšířit počet elektrobusů – přihlašuje proto v rámci dotací z evropských
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fondů projekt na pořízení dalších 20 elektrobusů s cílem nahradit v průběhu několika let
těmito vozidly, v rámci plánované obnovy
vozového parku, některé dosluhující autobusy.
V současnosti probíhá i náborová reklamní
kampaně pro získání nových řidičů a řidiček
autobusů a trolejbusů MHD – zájemci o tuto
práci mohou najít více informací na
http://www.dpmhk.cz/cs/o-spolecnosti/volna-pracovni-mista
On-line prodej nemusí být jen doménou e-shopů. Prodávat přes
tento prodejní kanál mohou i poskytovatelé služeb včetně MHD. Již
více než rok a to od března 2015 je možné
i v podmínkách DP využívat internetový prodej, resp. plnění – on-line dobíjení Městské
karty, tzn. předplacených časových jízdenek
a elektronické peněženky pro platbu jednotlivého jízdného, z pohodlí domova. Platbu
lze provést on-line platební kartou, on-line
platebním tlačítkem nebo standardním převodem z Vašeho bankovního účtu. Bližší podrobnosti včetně návodu k nákupu získáte

na http://www.dpmhk.cz/cs/mestska-karta/
online-dobijeni.
Rekordně si letos vedou v hradecké MHD
mobilní jízdenky. Jejich prodej neustále
roste a jsou stále oblíbenější formou platby
jízdného. V každém měsíci letošního roku
bylo dosaženo prodejů vyšších než ve shodném období roku předešlého. S rozšířením
stávajícího sortimentu sms jízdenek DP nepočítá a bude se do budoucnosti zaměřovat
především na využití mobilních aplikací
a bezkontaktních platebních karet.
V současnosti DP vedle provozu vlastní
MHD nabízí i další služby a to v oblasti vnit-

rostátní a zahraniční zájezdové
dopravy, kdy zde zajišťuje i provoz silničního turistického vláčku. Ten přibližuje na svých pravidelných jízdách významná
místa či stavby našeho města
včetně jejich historie a již druhý
rok speciální jízdy do městských lesů.
Své služby poskytuje dále středisko reklamy (k dispozici má
reklamní nosiče na a ve vozidlech MHD a na Terminálu HD),
které Vám zajistí komplexní
profesionální servis při její realizaci – vedle pronájmu plochy
zajistí grafické zpracování, výrobu, instalaci
a odstranění reklamy. V DP se setkáte i s nabídkou údržby a oprav vozidel včetně mytí
vozů a nástřiku podvozků a dutin a činností
autoškoly.
Středisko Autoškola – člen profesního společenství autoškol ČR – patří k největším ve
městě a zajišťuje výcvik řidičů všech skupin,
pravidelná školení pro řidiče osobních vozidel do 3,5 t „referenti“ a pro řidiče skupin C
a D, vstupní školení pro řidiče C a D (profesní průkazy), kondiční jízdy pro všechny
skupiny řidičských oprávnění či přípravu na
zkoušky pro ztrátě bodů.

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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TRÉNiNK MLÁDežNiCKÉ ZÁKLADNY
s „ÁčKeM“
V minulém týdnu absolvovali společný trénink kluci a jedna holčička s hráči prvního
týmu. Na ploše pod lízátky bylo rázem živo
a společnou akci si všichni užili. Trénink byl
otevřený také pro nové adepty černobílého
dresu, kterých se sešlo několik desítek.
Přes den (úterý 26. 4. 2016) bylo otázkou,
zda se společný trénink vůbec uskuteční,
ale nakonec se dubnové počasí umoudřilo
a necelá dvoustovka fotbalistů (jedna fotbalistka) ve věku 7–13 let se dočkala příjemného fotbalového počasí. A jak poznamenal
jeden sedmiletý kluk přímo na hřišti: „Fotbalisti nejsou z cukru. My bychom trénovali
i za deště, protože když to vydrží kluci z áčka,
vydržíme to i my.“
Mezi malými fotbalisty se pohybovali všichni
členové prvního týmu. Dan Trubač si tak
mohl dát „báčko“ s třináctiletými Votroky
a bylo na něm hodně znát, že musí malinko

Maskot Votrok si trénink užil náramně.
-20-

Tomáš Malinský je patronem týmu U-13. Kluci
jeho rady pozorně poslouchali.

hrábnout, aby svým kolegům stačil. Honza
Pázler s Petrem Marešem na tom byli o poznání lépe, protože trénovali s těmi nejmenšími, sedmiletými. „Mě to hrozně baví. Je
vidět, že kluci mají o fotbal strašně velký
zájem a je jim to vidět na očích,“ řekl během
tréninku bek Votroků Petr Mareš. V zápřahu
byli i všichni gólmani. Zatímco Honza Stejskal
se zapojil do běžného tréninku, Jirka Lindr
předával své zkušenosti žákovským brankářům a Radim Ottmar úplně těm nejmenším.
Devadesátiminutové tréninkové jednotce

bylo přítomno i vedení klubu ing. Richard
Jukl a Mgr. Václav Víška, Ph.D., člen představenstva. Ten také v úvodu společného
tréninku všechny na Malšovickém stadionu
přivítal a poděkoval rodičům za to, že svého
potomka vedou k aktivnímu sportu a dali důvěru právě našemu fotbalovému klubu FC
Hradec Králové a svěřili svého syna do sportovní výchovy právě nám. „Letos se chystám
se svým synem do fotbalové školičky, takže
i on bude nosit černobílý dres,“ řekl na kameru člen představenstva Václav Víška.

Setkání s maskotem Votrokem bylo pro nejmenší fotbalisty FC Hradec Králové nezapomenutelným zážitkem.

Tréninku s A týmem se zúčastnilo 200 hráčů z přípravek a žákovských týmů.

„jeDeNÁCTKA HisTORie FC HK“
Zdeněk Pičman

Dalším z řady fotbalistů stodesetileté klubové historie je ZDeNěK PičMAN. Jak ho vidí spoluautor knihy Černobílá historie a dopisovatel webových stránek Sport pod Bílou věží Jiří Rádl?
dresu v přípravném zápase s Jiskrou Semtín
Zdeněk Pičman se narodil 23. ledna 1933
a přispěl k vítězství 2:0.
v Příbrami. Vojnu měl absolvovat v PDA Plzeň,
Samozřejmě, že nemohl chybět v základní seale po desetidenním přijímači v Pardubicích
stavě v památném prvním ligovém zápase 11.
zakotvil v mužstvu PDA Otavan Písek. Po cebřezna 1956 se Slovanem Bratislava. Stal se
lou dobu vojenské služby patřil mezi opory.
v té sezóně stálým čleNení divu, že o talentonem útočné řady Sparvaného útočníka byl zátaku, chyběl v jediném
jem. V roce 1955 tak
mistrovském zápase
přestoupil do pražské
a se sedmi brankami
Slavie, tehdy se však
se stal nejlepším střeljmenovala Dynamo.
cem týmu. Následující
Do slavného mužstva,
ročník 1957–58 se hrál
v té době už přestárlétříkolově. V lednu 1958
ho, přišel plný nejistoty
přišel do Hradce nový
a chybějící sebedůvětrenér – Ferenc Szedry. Vůbec se mu tam
lacsek a byl to právě
nelíbilo, tehdy tam bylo
on, kdo poprvé Zdeňvše možné, jen ne koka Pičmana postavil
lektiv. Začátky nebyly
do obrany. Na místě
slavné, hrával pravé
středního obránce se
křídlo, ale chyběly zkumu premiéra příliš nešenosti.
vydařila, 16. března
i tak v ligovém ročníku
1958 prohrál Hradec
1955 vstřelil svoji první liv Ostravě 0:3, ale byl
govou branku a sehrál
to ten moment, který
i své jediné derby slavPičmana definitivně
ných „S“. Bylo to 29. říjZdeněk Pičman reprezentoval ČR na
přesunul z útoku do
na 1955 a před 25 000
OH v Tokiu 1962 a společně s týmem
zadních řad.
diváky Sparta porazila
vybojoval stříbrné medaile.
Ten ročník se nevydaSlavii 6:1.
řil, sestupu nezabránilo ani osm ZdeňkoByl už ženatý a v Praze měl slíbený byt. Ale
vých vstřelených branek. V mužstvu se
sliby bývají někdy i chyby, a tak nadějného
projevila krize, nakonec ale i síla. Slíbili si, že
útočníka začal lákat Hradec Králové, který
se pokusí v Hradci ligu znovu vykopat. ii.ligu
zrovna poprvé v historii postoupil do nejvyšší
suverénně vyhráli a v té době Pičman, po
soutěže. Když se to ve Slavii dozvěděli, repříchodu Hledíka, začal nastupovat na místě
akce byla hrozivá. Konec kariéry, přeložení na
levého obránce.
práci do dolů…taková byla doba. Pomoc přiByl agresivní, tvrdý, rychlý, měl dobrou hru
šla překvapivě – od Bicana. Použil svůj vliv,
hlavou. Je jasné, že jeho výkony zaujaly stavyužil známosti, možná, že i vzpomínka na
vitele reprezentačních výběrů. První zápas
Hradec udělala své a 4. března 1956 se Zdeza olympijské mužstvo sehrál 12. srpna
něk Pičman poprvé objevil v hradeckém
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1959 v Lipsku a členem tohoto mužstva byl
dalších pět let.
Byl kapitánem mužstva Spartak Hradec Králové, které v sezóně 1959–60 senzačně vyhrálo titul mistra ligy. Samozřejmě nechyběl
v tažení Pohárem mistrů evropských zemí,
které zastavila až ve čtvrtfinále FC Barcelona. Jeho první zážitek z barcelonského
Nou Camp byl operační sál a kaple přímo
uvnitř stadionu. Pro hradecké hráče neuvěřitelné. Pak setkání s Kubalou, který se jim
věnoval v průběhu pobytu a nabízel, že jim
koupí, co budou chtít. Ale báli se špehování,
s výpravou vždycky jezdil někdo, kdo vše
sledoval…
Pak přišla kvalifikace na mistrovství světa
v Chile 1962. Patřil do širšího výběru národního mužstva, měl však smůlu, že na místě
levého obránce hrál jeho kapitán Ladislav
Novák. Těsně před odletem na šampionát
se dostal do závěrečné 18členné nominace.
18. dubna 1962 nastoupil do druhého poločasu předposlední přípravy proti mužstvu

Flamengo Rio de Janeiro. Národní tým vedl
4:1 a Pičman střídal Nováka. Druhý poločas
se nevydařil, mužstvo hrálo špatně a trenér
Vytlačil se rozhodl v nominaci dát přednost
Tichému pro jeho univerzálnost. Zklamání
bylo veliké, ale Vytlačil na Zdeňka nezapomněl. Byl pro něho jasnou jedničkou
v obraně olympijského mužstva, které se
kvalifikovalo na OH v Tokiu 1964. Ještě před
tím si poprvé zahrál za reprezentační A tým,
když v zápase s Jugoslávií bylo reprezentací
pověřeno olympijské mužstvo.
V sezóně 1964–65 bojoval Spartak Hradec
Králové ve ii. lize. V šesti podzimních zápasech musel nastoupit bez své opory a kapitána Zdeňka Pičmana. Ten 12. října 1964
nastoupil k úvodnímu zápasu olympijského
turnaje proti mužstvu Jižní Koreje (6:1). Sehrál i další zápasy ve skupině se SAR (5:1)
a Brazílií (1:0). Po vítězství ve čtvrtfinále nad
Japonskem (4:0) chyběl Pičman v sestavě
semifinálového zápasu s NDR (2:1). 23. října
1964 nastoupil ve finále olympijského tur-

Fotografie z roku 1966 z utkání v Alžírsku.
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Pan Zdeněk Pičman své osmdesáté narozeniny oslavil společně se svým spoluhráčem
Bedřichem Šonkou.
naje v Tokiu, kdy soupeřem našeho mužstva
byl silný tým Maďarska. Byl to smolný zápas, prohrávali jsme vlastní brankou Vojty
a prohráli jsme i celý finálový zápas 1:2. i tak
byla pro Pičmana stříbrná olympijská medaile největším úspěchem jeho fotbalové kariéry.
Pevné zdraví a životospráva, pro Zdeňka Pičmana dvě složky jeho fotbalové dlouhověkosti. Od 24. května 1959 do 22. srpna 1964
sehrál bez jediné absence 136 mistrovských
zápasů v řadě. Pokračování této série „znemožnila“ až účast na olympiádě…
V neděli 18. srpna 1968 nastoupil v hradeckém dresu naposledy. Soupeřem Hradce
byla Škoda Plzeň a tu tenkrát trénoval jeden
z prvních Pičmanových spoluhráčů v Hradci
– Vlastimil Chobot. Hradec prohrál 0:1, pak
přišel nešťastný 21. srpen 1968. Měsíc se
fotbal nehrál, Zdeněk Pičman se rozhodl
ukončit svoji fotbalovou kariéru. Deník Pochodeň 3. října 1968 přinesl sérii otázek pro
Zdeňka Pičmana. Na otázku: „A co vy?
Přece nepověsíte kopačky na hřebík?“ odpověděl: „ Půjdu do Týniště nad Orlicí. Zku-24-

sím to jako trenér. Myslím si, že chce-li
někdo dělat nějakou funkci, rozhodně musí
začít dole. Nebrat si velké sousto.“
V knize Černobílá historie ho jeho spoluhráč
Ladislav Pokorný popsal takto: To byl nejpoctivější hráč. Agresivní, rychlý, měl dobrou hru hlavou a všechno chtěl vyhrát. Proti
nejmenší vesnici v přáteláku i v Poháru
mistrů. Když někdo dělal něco blbě, hned
po něm šel. S Frantou Malíkem to měl furt,
nadávky přes celé hřiště. Byl velká osobnost, kapitán ještě před Hledíkem. Uměl být
veselý a přísný, měl přirozený respekt. Dělal
obchodníka, nejdříve v ZVÚ, potom prodával ovoce a zeleninu. Chodili jsme si to
k němu kupovat. V té době sehnat banán,
nebo meruňky, to šlo jen u něj pod pultem.
Nenáviděl se s Frantou Veselým ze Slavie.
Kdykoli před vzájemným zápasem mu říkal:“
Franto, ty mi sem nelez, nebo prolezeš
tímhle pletivem!“ A někdy to byly takové zákroky, že Franta do toho pletiva opravdu
létal.
Velká osobnost našeho klubu Zdeněk Pičman zemřel 6. července 2014.

VÝsTAVbA NOVÉHO
FOTbALOVÉHO sTADiONu
Závěr sezóny se kvapem blíží a na konci tohoto měsíce bude nejvyšší fotbalová soutěž
v České republice znát své nové dva členy.
S největší pravděpodobností se rozhodne
mezi triem FC Hradec Králové, 1.SC Znojmo
a MFK Karviná. Tyto tři kluby mají v současnosti v tabulce nejvíce bodů. Ovšem k postupu mezi elitu je potřeba ještě něco, splnit
licenční manuál pro první ligu, ve kterém tu
nejdůležitější roli hraje stadion.
Oba konkurenti Votroků v postupu do první
ligy již zřejmě stadion mají, ať již zrekonstruovaný, to je případ Znojma, kde zbývá
pouze doplnit počet sedaček ke splnění limitu, nebo úplně nový, což mají v Karviné.
Nový stadion pro 4862 lidí by měli Karvínští
otevírat již nyní v létě.
A co v Hradci Králové? FAČR v nedávné minulosti prohlásil, že náš klub do nejvyšší
soutěže se stávajícím stadionem nepustí.
Fanoušci královéhradeckého fotbalu se
však bát nemusí. V případě vybojování postupu sportovní cestou, je vše pro splnění
potřebných náležitostí připraveno, což nám

potvrdil náměstek primátora a člen představenstva našeho klubu PaedDr. Jindřich
Vedlich, Ph.D.:
„Město Hradec Králové má dokumentaci na
úpravu východní tribuny, která bude splňovat požadavky FAČR pro nejvyšší soutěž.
V těchto dnech doběhne lhůta pro stavební
povolení. Po realizaci úprav, v případě postupu A mužstva, nebudeme muset žádat
o výjimku, protože budeme kritéria FAČR
splňovat. Stavební práce na východní tribuně lze hraničně stihnout, bude to však
s největší pravděpodobností znamenat, že
několik úvodních utkání sehrajeme na nejbližším vyhovujícím stadionu, splňujícím požadavky nejvyšší soutěže. Při stavebních
pracích na úpravě východní tribuny je město
limitováno především Zákonem o zadávání
veřejných zakázek, lhůty jsou dané, město
je nemůže ovlivnit. Příprava výstavby nového fotbalového stadionu probíhá podle
plánu, po dohodě s projektanty došlo ke
změně, hřiště se nebude posouvat o 14
metrů k východní tribuně, ale zůstane v současné poloze. Mezi oběma
stavbami byla stanovena
dělicí čára. To je důležité
k tomu, aby byly obě
stavby odděleny, tzn. přestavba východní tribuny
a výstavba nového stadionu. Do výstavby nové západní, tedy rozhodující
tribuny, bude jako hlavní
sloužit upravená východní.
Po dokončení výstavby celého stadionu bude východní tribuna sloužit jako
zázemí pro tréninkové
umělé hřiště a dále jako
zázemí pro mládežnické
týmy. investice do ní vložené tedy nebudou vynaloženy zbytečně. Prosím
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všechny příznivce hradeckého fotbalu o podporu a trpělivost, je to nesmírně složitá situace, kterou však zvládneme."
Jak pan náměstek v odpovědi uvedl, obě
stavby jsou oddělené. Úpravu východní tribuny popsal, dalo by se říct, podrobně. A co
výstavba nového stadionu? Na to nám odpověděl ředitel klubu ing. Richard Jukl:
„V současné chvíli probíhají práce k projektu
k územnímu řízení. Ladí se všechny formy,
aby se mohla podat v co nejkratší době žádost k územnímu rozhodnutí na všechny příslušné odbory. Vše je v přípravných pracích.
Zadání je, aby byl stadion s kapacitou cca 10
tisíc diváků s rozpočtem 400 miliónů korun.
Vše ostatní jsou projekční práce, které budou
vše řešit. Je jisté, že budou lízátka v určité
formě zachována, hřiště se posouvat nebude, naopak tribuny se budou přisouvat

k hrací ploše. Ty všechny budou nové. Nově
se musí vyřešit parkování a celé napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.“
Rekonstrukce východní tribuny tedy začne
v případě postupu okamžitě. Ale co termín
výstavby nového stadionu? Již několikrát
padl rok 2017. „Já tomu chci věřit. Bude záležet na všech, kteří slíbili, že když nebude
obchodní centrum, tak stadion nebude nikomu vadit. Já jsem na to sám zvědavý, zda
se nenajde někdo, kdo by nám do toho, jak
se říká, chtěl hodit vidle. Stadion bude samostatným stadionem, je na stejném místě,
kde vždycky byl, nebude mít k sobě žádnou
přidanou hodnotu, co se týče komerčních
zájmů, osvětlovat ho budou lízátka, takže
jdeme všichni pro dobro fotbalu, pro dobro
města, aby zde již něco smysluplného vzniklo,“ řekl závěrem ing. Jukl.

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 výhře nad Vyšehradem:
Vladimír Macháček: Myslím, že hodnocení trenera je odpovídající situaci, hlavně tak pokračovat i v dalších utkáních. Milan Doležal: Hoši děkujeme! Milan lasko: Bravo, jedeme dál. Výkon byl slušný, pěkné kombinační akce. Měl
bych jen jednu výtku, a to proměňování šancí. To musíme zlepšit, protože v dalSledujte
klub také na ším utkání už tolik příležitostí nemusíme dostat. Jinak podle mého názoru nejsociální síti lepší Tomáš Malinský a také Radim Ottmar. V závěru tam chytil minimálně dva
instagram
jasné góly. Vladimír Macháček: Zasloužené body, já to očekával, další utkání
také vyhrát. Jaromír Matoušek: jo s Karvinou to nebude jednoduchý!
Milan Doležal: To ne, musí hoši makat. Martin Martas: Supeeeeer. Michal
Malý: Díky hoši! Patrik leško: Vlkanova a Pázler – nejtalentovanější hráči našeho kádru :)
Před sobotním utkáním proti Slavoji Vyšehrad:
Jaromír Matoušek: Tipoval jsem, že dáme 4 góly – tak s chutí do toho!!! Jan Vykoukal: Zítra
budu na zápase, Votroci do toho!! Zbyněk Melichar: Hrajte tak, abyste se pak nemuseli
vrhat ze skály do Vltavy. Jarka Žáková: Nemůžeme, ale určitě podpoříme jinak. Hradec do
toho, liga se blíží! Martin Fejfar: Škoda, že zrovna nemohu být v Praze. Josef Koukal: Moc
se na zápas těším. Věřím, že Votroci potvrdí roli favorita a bez větších nervů získají důležité
tři body. Teď už si nemůžeme dovolit ztratit ani bod, jde do tuhého. Hoši bojovat!

NAVŠTiVTE WEBOVÉ STRáNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVÉ

www.fchk.cz
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sLOupeK RÁDiA guNNY
Zápas sezóny

Ať si kdo chce co chce říká, ať si teta Marta
slzy utírá – dnes musí každý fanoušek Votroků všeho nechat a být „na značkách“. Příprava na maturitu či vysokoškolské zkoušky,
práce na zahradě, výlet s rodinou na Kokořín, oprava auta či návštěva příbuzných – to
všechno dnes musí jít stranou! Pod Lízátka
přijíždí přímý konkurent našeho týmu v boji
o nejvyšší příčky FNL, ambiciózní Karviná.
Čeká nás 90 minut, které mohou rozhodnout o celé náročné sezóně. Fanoušci,
hráči, realizační týmy i oficiální představitelé
obou dnešních soupeřů vědí, že jde o zápas
extrémní důležitosti. i když po něm hrajeme
ještě o dalších 9 bodů a karvinští fotbalisté
dokonce o bodů 12. Dnešek hodně napoví.
Votroci jsou nyní na vítězné vlně. Pět po
sobě jdoucích mistrovských zápasů ovládli
vítězně. V posledních 6 zápasech jsme dostali jen jeden gól. V celé sezóně jsme doposud odešli pouze dvakrát poraženi.
Honza Pázler vévodí tabulce střelců FNLigy,

Radim Ottmar má nejvíce nul ze všech brankářů této soutěže. To vše může být dnes po
závěrečném hvizdu umocněno a povýšeno
k nebeským výšinám, nebo naopak pomyslně zašlapáno v prach. To podle výsledku utkání. Dnes nehrajeme na krásu –
dnes válčíme o body!
Votroci mají na venkovních hřištích skvělou
podporu. Ve druhé lize našim fanouškům
pouze ti opavští mohou konkurovat nadšením, vírou a podporou svých hráčů. Fans Votroků nenechali hráče samotné ani v jednom
utkání tohoto ročníku. Naopak, před týdnem
na žižkově, při vítězném střetnutí s Vyšehradem, jednoznačně ovládli hradečtí příznivci
stadion. Jejich i vaši podporu budou Votroci
dnes potřebovat v maximální možné míře.
Buďte dnes skutečným, opravdovým dvanáctým Votrokem. Dejte hráčům ku pomoci
svou energii z hlediště. Ukažte jim svou sounáležitost s nimi. Společně to zvládneme!
NiC NEž HRADEC!!!

Hradecký kotel při utkání s Opavou.
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Závod jedou
i voTRoCi,
pojeď s námi!

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+.

www.provident.cz
Navštivte naše webové stránky

Zavolejte nám a dozvíte se více

 7UaQVSaUHQWQâSodmâQN\
 ½ÀdQÒUXËHQâ

844 200 001

 3HQâ]HNG\NROLYDWRLSāHVYâNHQG
 -HGQRGXFKÒY\āâ]HQâĜÀGRVWLXYÀV
doma

Rychlá půjčka
bez rizika
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DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

přijme do pracovního poměru

!!

)

ŘIDIČE
A ŘIDIČKY

autobusů a trolejbusů
městské hromadné dopravy
POŽADUJEME:
POŽADUJEME:
• věk nad 21 let, vyučení, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost
•• věk
nad oprávnění
21 let, vyučení,
dobrý
zdravotnísstav,
trestníoprávněním
bezúhonnost
řidičské
skupiny
D, uchazeče
řidičským
skupiny C nebo B doškolíme v naší autoškole
• řidičské oprávnění skupiny D, uchazeče s řidičským oprávněním skupiny C nebo B doškolíme v naší autoškole
VÝHODY:
VÝHODY:
• • údržba a opravy svěřeného vozidla jsou zajištěny servisem, uchazeč nemusí mít vzdělání technického směru
•• údržba
opravy park
svěřeného
vozidla
jsou elektrobusů
zajištěny servisem, uchazeč nemusí mít vzdělání technického směru
modernía vozový
s rozvojem
podílu
•• moderní
s rozvojem
podílu vozidel
elektrobusů
pracovní vozový
komfortpark
zvýšen
odstavováním
v zastřešeném prostoru
pracovní komfort
zvýšen
odstavováním vozidel v zastřešeném prostoru
•• příjemné
zázemí pro
řidiče
•• příjemné
zázemí
práce vhodná
téžpro
prořidiče
ženy
•• práce
vhodná
též pro ženy
kvalitní
ošacení
kvalitnípráce
ošacení
•• výkon
v Hradci Králové
•• výkon
práce
v
Hradci Králové
pevný rozpis směn
•• pevný
rozpis
směn úvazků
možnost
zkrácených
•• možnost
zkrácených
úvazků
měsíční hrubý
výdělek
až 26 000 Kč
• měsíční hrubý výdělek až 26 000 Kč
DALŠÍ NABÍZENÉ VÝHODY:
DALŠÍ
NABÍZENÉ
VÝHODY:
• trvalé
zaměstnání
u stabilní společnosti s 90 letou tradicí
trvalé zaměstnání
u stabilní
společnosti
s 90 letou
tradicí odměny za jízdu bez nehod
•• podíly
na hospodářských
výsledcích,
stabilizační
odměny,
hospodářských
výsledcích, stabilizační odměny, odměny za jízdu bez nehod
•• podíly
jistota na
pravidelného
příjmu
•• jistota
pravidelného
příjmu
příspěvek na stravování
•• příspěvek
příspěvek na
na stravování
penzijní připojištění 2,5 % z hrubé mzdy
příspěvek
na penzijní připojištění 2,5 % z hrubé mzdy
•• 5
týdnů dovolené
5 týdnůjízdenky
dovolené
•• režijní
MHD i pro rodinné příslušníky a další zaměstnanecké výhody
• režijní jízdenky MHD i pro rodinné příslušníky a další zaměstnanecké výhody

Bližší
informace
B
Bližší informace
Vám podá
Vám podá
personální oddělení
personální oddělení
DPmHK, a.s.
DPmHK, a.s.

tel. 495 089 231
tel. 495 089 231
nebo
nebo
495 089 111
495 089 111

www.dpmhk.cz
www.dpmhk.cz

ROZLOsOVÁNí A VÝsLeDKY
Fotbalová národní liga – jaro 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0:0
1:0
1:1
2:1
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 Bud. – Hradec Král.
Vyšehrad – Olomouc B

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

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

1:0
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

1:0
0:1
0:0
2:1
1:0
0:6
4:1

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 3:3
Vlašim – Pardubice
2:1
Opava – Ústí n.L.
2:1
Třinec – Táborsko
2:0
Vyšehrad – Hradec Král.
0:2
Znojmo – Frýdek-Místek
2:1
Karviná – Olomouc B
2:0

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

-34-

čeRNOBílý GÓl – programový bulletin pro domácí utkání FC Hradec Králové v soutěžním ročníku 2015/2016
Národní fotbalové ligy. Cena 10,-Kč. Obsah – marketing FC HK – Milan Šedivý. Náklad: 600 ks. Vydává FC
Hradec Králové, Všesportovní stadion, 500 09 Hradec Králové. Neprošlo jazykovou úpravou. Grafický návrh
M.C.O.M., spol. s. r. o., Lukáš Taneček. Sazba: Jiří Procházka (603 446 774, jpahk@tiscali.cz). Tisk: UNiPRiNT,
s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, www.uniprint.cz

