všesportovní stadion hradec králové

Úterý 17. května 2016 v 17.30 hod.

Zápas 28. kola

FC Hradec Králové – FK Baník Sokolov

Program 28. kola (17. 5. 2016)

Program 29. kola (21. 5. 2016)

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

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

partner utkání:

O dnešním SOupeŘi
FK Baník Sokolov, a.s.

Hornické město mezi Chebem a Karlovými
Vary se jmenovalo Falknov. Fotbal se hrál ve
městě dlouho před 2. světovou válkou, působily zde ale výhradně německé kluby. V r.
1940 se všechny německé kluby sloučily do
NSTG Falkenau, který v roce 1942 dosáhl
zcela vyjímečných úspěchů, postupu mezi
32 nejlepších německých klubů v pohárové
soutěži. V dalším kole se podařilo vyřadit SC
Planitz a v boji o čtvrtfinále přijel soupeř z nejslavnějších, I. Vinna Wien. Hlediště místního
stadionu bylo nutné rozšířit na kapacitu 5.000
diváků, i tak se do hlediště nedostali všichni
zájemci. Domácí předvedli fantastický výkon
a po vítězství 4:0 postoupili do dalšího kola.
Až zde potkali soupeře,který byl úspěšnější.
V Berlíně prohráli 1:4 s SC Blau-Weiss.Je
jasné,že pro město, které mělo v té době
12.000 obyvatel se jednalo o úspěch, který
nebylo možné zopakovat.
První český fotbalový klub byl ve Falknově
založen až v roce 1948 pod názvem Sokol
HDB Falknov nad Ohří, to už se jednalo
o budoucí Baník Sokolov. V roce 1951 se
zde hrála krajská soutěž, klub dokonce vyhrál před druhou Slavií Karlovy Vary a třetí
Eskou. V krajských soutěžích jihozápadních
Čech startoval Baník Sokolov se střídavými
úspěchy až do roku 1965, kdy se probojoval

do divize, tehdy třetí nejvyšší soutěže. Hned
v prvním roce se umístil Baník na druhém
místě za vítěznou RH Cheb, stejné umístění
zopakoval v sezóně 1968/1969. Tehdy bojoval Baník Sokolov o prvenství s Kovo Děčín,
do vyšší soutěže postoupili oba soupeři.
Tato soutěž byla zatím nad reálné možnosti
klubu, ještě se na dva roky sestoupilo zpět
do divize, ale potom už přišlo nejslavnější
poválečné období, Baník působil v České
národní lize plné čtyři roky. Nejlepší umístění
zde získal v sezóně 1974/1975, skončil
sedmý, jako nejlepší v karlovarském kraji.
V dalších letech už to byla bída, klub ztrácel
na výkonnosti i prestiži. Chvilku se ještě ve
městě hrála divize, potom kraj a na konci 90.
let dokonce 1.A třída.
V roce 1999 vzniklo občanské sdružení FK
Baník Sokolov o.s. V roce 2000 klub vyhrál
Pohár západočeského kraje, o rok později
byl v semifinále stejné soutěže poražen budoucím vítězem Sokolem Manětín 0:6. V létě
roku 2005 se podařilo klubu získat opět po
dlouhé době divizi. V roce 2006 je založena
akciová společnost, jehož jediným akcionářem je Sokolovská uhelná, právní nástupce
a.s. a Baník startuje poprvé v historii ve
druhé nejvyšší soutěži. Ligovou licenci získal od ASK Pardubice.

Umístění Baníku Sokolov ve II. lize:
2006/2007 6. Sokolov 30 12 10 8 36:33 46 (1)
2007/2008 9. Sokolov 30 9 13 8 26:24 40 (-5)
2008/2009 6.
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
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10.
6.
3.
4.
6.
5.

tr.: M. Pulpit

tr.: B. Kočí, od 9. kola O. Abrhám; jaro
2008 M. Hašek
Sokolov 30 12 7 11 56:37 43 (-2) tr.: podzim 2008 M. Hašek, jaro 2009 – K.
Havlíček, od 22. k. S. Purkart a V. Hejret
Sokolov 30 9 10 11 37:43 37 (-8) tr.: S. Purkart
Sokolov 30 12 7 11 53:51 43 (-2) tr.: S. Purkart, od 8. kola R. Látal
Sokolov 30 15 7 8 43:31 52 (7)
tr.: R. Látal, od 22. kola A. Jindra
Sokolov 30 14 8 8 36:26 50 (5)
tr.: A. Jindra
Sokolov 30 13 7 10 33:37 46 (1) tr.: A. Jindra
Sokolov 30 13 9 8 44:39 48 (3)
tr.: D. Šmejkal

SOupiSKA FK BAníK SOKOlOv, a.s.
Fotbalová národní liga – jaro 2016

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1
2
30

BELAň
DVOřáK
ZAťKO

Jaroslav
Jakub I.
Radek

21. 05. 1981
04. 12. 1987
08. 04. 1977

2
3
4
5
11
12
13
21

TůMA
JABLONSKý
URMA
VONDRáČEK
BLAžEK
KUCALAS
MEDVEDěV
DřížďAL

Ludvík
David
Otto
Zbyněk
Jakub
Panajotis
Jurij
František

16. 08. 1993
08. 10. 1991
17. 08. 1994
07. 05. 1984
20. 08. 1989
13. 01. 1992
18. 06. 1996
08. 08. 1978

6
7
8
10
14
16
17
20

KOUBEK
MACHEK
VRTěLKA
KRATOCHVíL
MEJDR
KOSAK
DVOřáK
KOPEČNý

Karel
Vojtěch
Vít
Miloš
Jan
Jan
Jakub II.
Miloš

10. 05. 1997
28. 02. 1990
21. 10. 1982
26. 04. 1996
11. 05. 1995
03. 02. 1992
21. 12. 1989
26. 12. 1993

18
23
24

POUČEK
PřEUČIL
PROCHáZKA

Lukáš
Vojtěch
Jiří

26. 01. 1993
19. 09. 1990
08. 03. 1987

192 cm
188 cm

81 kg

190 cm
174 cm
182 cm
183 cm
185 cm

85 kg
69 kg
80 kg
80 kg
79 kg

184 cm

78 kg

182 cm
180 cm
186 cm
185 cm
179 cm
184 cm
179 cm

72 kg
70 kg
79 kg
78 kg
77 kg
81 kg

174 cm
185 cm

76 kg
81 kg

Odešli: D. Čada (host. do 30. 6. v FK Baník Most 1909), M. Kravar (host. do 30. 6. v 1.FC
Karlovy Vary), B. Manzia (konec host. z FK Dukla Praha), V. Prošek (konec host. z SK Slavia Praha), L. Takács (konec host. z FK Teplice), D. Vaněček (host. do 30. 6. v FK Tachov)
Přišli: D. Jablonský (host. do 30. 6. z FK Teplice), M. Kopečný (host. do 30. 6. z FC FASTAV
Zlín), J. Mejdr (host. do 30. 6. z AC Sparta Praha), V. Přeučil (host. do 30. 6. z FC Vysočina Jihlava), host. do 30. 6. prodlouženo u J. Kosaka, M. Kratochvíla, J. Medveděva, L.
Poučka a O. Urmy.
Realizační tým: Daniel ŠMEJKAL – hlavní trenér, Jiří DREISEITL – asistent, Václav ZíMA
ml. – vedoucí mužstva a kustod, Jan MIHáL – fyzioterapeut a masér, MUDr. Oldřich VASTL
ml. – lékař, MUDr. Martin POLENDA – lékař
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OHlÉdnuTí ZA minulÝmi ZÁpASY

26. kolo: FC Hradec Králové – MFK OKD Karviná 0:2

Bohuslav Pilný: „Jsme hrozně zklamáni, protože jsme
věděli, kdybychom ten zápas
zvládli, kam by nás to vystřelilo. Bohužel utkání rozhodla
standardní situace, kdy jsme
prostě byli nedůslední a dali
soupeři prostor. I když jsme měli platonickou
převahu hlavně ve druhém poločase, soupeř
hrozil z brejků a my jsme nebyli dostatečně
kvalitní v útočné fázi, abychom překonali výborně fungující a zarputilou obranu Karviné.
Mrzí nás to, ale soutěž pro nás nekončí.“
Pavel Krmaš: „Utkání jsme
nezvládli výsledkově a v 1.
poločase ani herně. Ve druhém poločase už to byl zlepšený výkon, který splňoval
určité parametry. Tak jsme si
představovali, že budeme
hrát, i když situace byla již složitější, protože
jsme prohrávali a museli jsme smazávat jed-

nogólové manko. Celkově to nebyl náš den
a v našem mužstvu snad kromě Radima Ottmara, který chytil dva tři góly nebyl na hřišti
nikdo, kdo by podal vysoce nadstandardní
výkon a byl schopný to mužstvo strhnout
a zvrátit ten nepříznivý výkon. Takový je
někdy fotbal! Vyhrát jsme si nezasloužili.“
Petr Mareš: „Byl to taktický
boj, bohužel jsme si v prvním
poločase nepohlídali standardku, žádné šance jsme si
nevytvořili a a tak poločas
skončil výhrou hostů. Ve 2.
půli jsme dobývali branku
soupeře. Na podzim v Karviné jsme asi byli
slabším týmem a vyhráli jsme. A teď se to
tady otočilo. Máme ještě tři kola a popereme
se o to, abychom to zvládli a věříme, že
někdo z těch dvou týmu ještě ztratí a my budeme na konci ty šťastnější!“
Jiří Janoušek: „Prvních 10
minut jsme soupeři nepůjčili
balón. Pak si Karviná vybojovala několik standardek a tím
si hodně pomohla. A z jedné
z nich dala gól. To se pak
ukázalo jako rozhodující. Ale
myslím si, že i tak jsme byli relativně lepším
týmem. Ve druhém poločase jsme tlačili
a chtěli jsme aspoň utkání zremizovat. Byli
jsme lepší, ale do šancí jsme se nedostávali
a měli jsme jen jednu gólovku. Soupeř výborně bránil a my měli tlak po jejich vápno.
V 90. minutě to už bylo vabank a měli jsme
8 hráčů v jejich šestnáctce a soupeř z brejku
skóroval.“
Připravil Petr Přibík

26. kolo Fotbalové nár. ligy, 8. května 2016:
FC HK – MFK OKD Karviná 0:2 (0:1)
Branky: 35. Budínský, 90. Puri. Rozhodčí:
Marek – Blažej, Pilný. žK: 27. Mareš, 42.
Krmaš – 27. Fiala, 57. Janečka. Počet diváků: 2913.
FC HK: Ottmar – Holeš, Krmaš, Nosek,

Mareš – Trubač (85. Chleboun), Janoušek
(58. Černý) – Vlkanova, Zorvan (65. Krátký),
Malinský – Pázler.
MFK OKD Karviná: Pindroch – Janečka,
Dreksa, Hošek, Eismann – Šisler – Zelený
(67. Urgela), Fiala (85. Panák), Budínský,
Puchel (72. Puri) – Moravec.

Hradec začal aktivně, ale branku soupeře
neohrozil. Hosté výborně bránili a postupně přebírali otěže hry. Nebezpečné
pro branku Hradce byly hlavně standardní situace a po jedné z nich po půlhodině hry domácí inkasovali. Po změně
stran Hradec přitlačil a dostával se do
šancí, ale střely byly dobře hrající obranou Karviné zablokovány. V samém závěru zápasu Východočeši inkasovali
z brejku po druhé a o výsledku bylo rozhodnuto. Nedá se nic dělat. Jedeme dál
a o postup se popereme!

-4-

OHlÉdnuTí ZA minulÝmi ZÁpASY

27. kolo: FK Fotbal Třinec – FC Hradec Králové 0:1

Bohuslav Pilný: „Jsme
hrozně rádi za to, že jsme
v tomhle těžkém zápase získali tři body. Třinec na jaře
doma neprohrál a obral
o body Karvinou i Znojmo.
Jeli jsme tam s respektem,
ale věděli jsme o výsledcích, které byly den
předtím, že pokud zvítězíme, tak si v tabulce
pomůžeme. Musím říci, že kluci ten těžký
zápas odpracovali na maximum a jsme moc
rádi, že to zvládli. Teď se chceme co nejlépe
připravit na poslední dvě kola, které jdou
rychle po sobě. V úterý Sokolov a v sobotu
Ústí nad Labem. Vydáme ze
sebe maximum a uvidíme,
na co to bude stačit!“
Radim Ottmar: „Byl to velmi
náročný zápas na poměrně
těžkém terénu. Soupeř se
zatáhl a čekal v deseti lidech

na své polovině na naše ztráty a hrál v podstatě jenom na brejky. Těžko jsme se do
nich dostávali. Naštěstí ve druhém poločase
se nám z centrovaného balónu podařilo dát
šťastný gól a potom už jsme to nějakým
způsobem uhráli. I když byl soupeř zarputilý
a celý zápas bránil. Myslím si, že to jsou
dobré body!“
Tomáš Holeš: „V Třinci to
byl pro nás strašně těžký
zápas, protože soupeř bránil
dobře a organizovaně, hrál
vzadu ve skutečnosti na pět
obránců. Těžko jsme se
proto před jejich branku dostávali a i když jsme si vytvořili časem nějaké šance, tak jsme neproměnili. Až ve
druhé půli se na nás usmálo štěstí, po rychlém autu Tomáš Malinský odcentroval před
branku, kde našel Pavla Černého, který míč
krásně usměrnil hlavou do branky. Jsme
rádi za důležité vítězství a v úterý nás čeká
další těžký zápas.“
Marek Plašil: „Byl to hodně
těžký zápas, ve kterém soupeř velmi dobře bránil a byl
zatažený na svoji polovinu.
Museli jsme Třinec dobývat.
Naštěstí se nám podařilo ve
druhém poločase dát jeden
gól a zápas jsme dotáhli do vítězného
konce. Jsou to hrozně důležité tři body pro
nás!“
Připravil Petr Přibík

27. kolo Fotbalové národní ligy, 14. května
2016:
FK Fotbal Třinec – FC Hradec Králové 0:1
(0:0)
Branka: 52. Černý. žK: Čelůstka, Hloch,
Reintam – Chleboun, Krátký. Rozhodčí:
Adámková – Melichar, Antoníček. Počet diváků: 650.

FK Fotbal Třinec: Paleček – Velner, Čelůstka,
Reintam, Janoščin – Hloch – Málek, Salachna, Motyčka, Janošík (73. Joukl) – Szotkowski (73. Malcharek)
FC HK: Ottmar – Holeš, Chleboun, Nosek,
Plašil – Janoušek, Schwarz – Malinský (83.
Krátký), Zorvan (89. Shejbal), Vlkanova (78.
Trubač) – Černý.

K dalšímu utkání jarní sezóny na hostujícím hřišti zajížděli hradečtí fotbalisté na
Moravu, kde se střetli s FK Třinec. Po
pátečních remízách Karviné (1 : 1 doma
s Táborskem) a Znojma (2 : 2 v Českých
Budějovicích) se Východočechům naskytla šance se v případě vítězství odpoutat od soupeřů o důležité tři body. A to se
jim po náročném utkání zásluhou branky
Pavla Černého podařilo. Votroci předvedli
skvělou týmovou práci a vše mají opět ve
svých rukách!
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jAK TO BYlO nApOSledY

14. kolo Fotbalové národní ligy, sezóna 2015/2016
že by Sokolov byl z Hradce Králové zrovna za rohem, to se říct nedá. Obě města dělí zhruba
270 km, a proto není divu, že cesty obou soupeřů se kříží vždy jenom v mistrovské části sezóny. I když jedna čerstvá výjimka zde je. Mluvíme o posledním vzájemném střetnutí z 30.
ledna 2016, kdy se oba dnešní soupeři střetli v přípravném zápase na hřišti divizního celku
Beroun. To aby to měli oba stejně daleko. Zápas se hrál většinou v režii Votroků a ti se po
devadesáti minutách radovali z vítězství 3:1, když se o branky podělili Janoušek, Pázler a Vlkanova, za hosty snižoval Přeučil.
V mistrovských soutěžích se oba dnešní celky potkávají až v novodobé historii. I když se sokolovský fotbal hrál již před druhou světovou válkou, tým ze západních Čech hrál německé
soutěže. Po válce pak české, ale na úrovni kraje, divize venkova a v sedmdesátých letech pak
třetí nejvyšší soutěž. Hradecký tým byl však vždy o soutěž, někdy i o více, výš, takže vůbec
první mistrovské střetnutí se odehrála až v sezóně 2006/2007, kdy Baník Sokolov převzal soutěž po týmu FK AS Pardubice. V domácím prostředí pod lízátky Votroci vyhráli 2:0, na půdě
soupeře pak 1:1. Nutno podotknout, že v této sezóně Baník Sololov jako nováček skončil o tři
body před Hradcem, a to na 6. místě. A následovaly další zápasy v celkovém počtu 9, včetně
toho z letošní sezóny, který si nakonec připomeneme podrobněji. Votroci v nich byli úspěšnější, když si připsali 5 výher, 2 remízy a pouze 2 prohry při celkovém skóre 16:6.
Poslední střetnutí se tedy datuje z loňského podzimu, přesněji ze sobotního dopoledne 7.
listopadu 2015, kdy Votroci odjížděli do Sokolova s vědomím, že je na západě Čech čeká
doposud neporažený tým FNL. Nakonec se jim statistiky málem povedly přepsat, to kdyby
střelec Pázler proměnil svoji v pořadí druhou penaltu v utkání. Ale na kdyby se nehraje, proměnil pouze jednu jako domácí Vrtělka, proto se body nakonec dělily a tým Sokolova v podzimní části soutěže zůstal i nadále neporažen. A jak to tedy bylo podrobněji?
FK Baník Sokolov – FC HK 1:1 (1:0)
Branka: 35. Vrtělka z PK. – 72. Pázler
z PK. Rozhodčí: Houdek – Pospíšil, Hrabovský. žK: 78. Belaň – 25. Holeš, 28. Černý.
ČK: 78. Vrtělka. Počet diváků: 930.
FK Baník Sokolov: Belaň – Prošek, Vondráček, Takács, Urma – Vrtělka, Kratochvíl –
Kosak, Dvořák J. (63. Machek), Pouček (75.
Dřížďal) – Procházka (83. Manzia)
FC HK: Ottmar – Holeš, Krmaš, Nosek, Plašil – Černý (46. Trubač), Janoušek (90.
Mareš) – Súkenník (46. Zorvan), Vlkanova,
Malinský – Pázler.
První minuty utkání patřily domácímu celku,
který se hned ze začátku pokusil zahrozit ze
standardních situací, a to v podobě rohových kopů. Těm se ale Hradec dokázal
ubránit a sám se mohl pokoušet o útočné
akce. Dopředu to ale v podání hostů nebylo
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ono, tudíž nebezpečnější mohli být stále
hráči Sokolova. Deset minut po začátku se
po brejku domácích dostal ke střele na hranici vápna Kratochvíl, ten ale přes stojící
hráče nedokázal procedit míč až na Ottmara. Poté se hra přesunula spíše do středu
pole, kde o balón bojovaly oba týmy. Došlo
ale i na menší příležitosti v podobě přímých
kopů na obou stranách. Centry do pokutového území ale vždy včas jednotlivé obrany
odvrátily. Ve třicáté páté minutě však bylo
vše jinak. Ve vápně Hradce Králové byl faulován domácí Otto Urma a následoval pokutový kop pro Sokolov. Míč si na penaltový
puntík postavil Vít Vrtělka, který ho poslal do
protipohybu Ottmara a Baník tak necelých
deset minut před koncem prvního poločasu
vedl 1:0.
Ovšem chvíli na to se mohli radovat i Votroci. Holeš povedeným lobem poslal míč
na pravou stranu soupeřova vápna, kde se
pohyboval Malinský. Ten se ještě posunul
blíže k bráně a snažil se přihrát do malého
vápna na úplně volného Pázlera. Tomu ale
zakončení pokazil jeden z domácích
obránců, jenž výborným skluzem poslal míč
mimo hrací plochu. Hradci se v prvním poločase i nadále nedařilo, domácí byli více na
míči a v útoku také kreativnější.

O poločasové přestávce trenér Pilný sáhl
hned ke dvěma střídáním. V kabině zůstal
Pavel Černý s Igorem Súkenníkem, za které
naskočili mladíci Daniel Trubač a Filip Zorvan. Ti také hru výrazně oživili.
Do první akce Hradce Králové se ve druhém
poločase dostal Malinský, který pronikl do
velkého vápna po levé straně, jenomže na
koncovku nedošlo, protože se znovu stačila
včas vrátit obrana domácích. Po chvíli se
zase před šestnáctkou k míči dostal Vlkanova, následně rychle posunul míč za obranu na Trubače. Ten se sice dostal do
koncovky, Belaň ale výborně zasáhl.
Sokolov se do první útočné akce ve druhé
půlce vydal až po deseti minutách hry, jenomže z toho byla pouze brejková situace
pro Hradec. Krmaš vyslal z vlastní poloviny
prudký míč na pravou stranu znovu na Malinského, který hbitě prošel do pokutového
území a našel Pázlera. Ten ve skluzu balón
trefil, jenomže zamířil pouze těsně vedle levé
tyče.
Hradečtí to i nadále zkoušeli dopředu, po rohovém kopu se ve vápně točil Pázler, jeho
střela však skončila pouze na bránicích hráčích. Prakticky hned z následující akce se
do střelecké pozice dostal Vlkanova, který
tvrdou ranou pouze prásknul do rukavic do-
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mácího brankáře. Potrestat mohl hradecké
hráče domácí Jan Kosak, který rozehrával
přímý kop z místa zhruba pět metrů před šestnáctkou. Zmiňovaný hráč ale prostor mezi
třemi tyčemi jen těsně netrefil.
Sokolovu se pochopitelně v útoku také začalo líbit. Nejdříve střílel Kratochvíl z hranice
velkého vápna vysoko nad, následně se ale
po centru z pravé strany dostal k hlavičce
Pouček, který nezvyšoval vedení Sokolova
jen díky tomu, že se včas dokázal vrátit
Krmaš. Po této standardní situaci si však
Baník dokázal vytvořit další šanci, z malého
vápna tentokrát přestřeloval Takács.
Posledně zmiňovaný hráč byl i u další akce,
jenomže na druhé straně hřiště ve svém pokutovém území. V tom totiž poslal k zemi
pronikajícího Malinského a výhodu penalty
tak měli i Votroci. Míč si ihned ukořistil hradecký kanonýr Jan Pázler a poslal ho
k pravé tyči, zatímco Belaň skočil k levé –
1:1!
Poté se začaly dít věci! Pázler se dostal k tvrdému zakončení, které domácí brankář vyrazil ještě před sebe, kde se pohyboval
Vlkanova. Toho ve vápně poslal k zemi ka-8-

pitán Baníku. Pro Hradec tak následovala
další penalta a navíc početní výhoda, protože červenou kartu dostal Vrtělka. K penaltě se postavil znovu Honza Pázler,
jenomže s přispěním Belaně trefil pouze
pravou tyč a následnou dorážku poslal
Tomáš Holeš vedle branky.
Domácí pak mohli jít překvapivě sami do vedení. Míč si na střed hřiště navedl Prošek
a parádně vystřelil. Nebýt neméně povedeného zákroku Ottmara, tak by Hradec deset
minut před koncem utkání prohrával. Hradec v závěru utkání ještě tlačil, balón do
branky ale už dostat nedokázal. Jenomže
branka ještě v posledních chvílích hry mohla
padnout do branky hostů. Prudký centr nezakončil za záda Ottmara Manzia jen díky
fantastickému zákroku našeho brankáře.
Následně nastal obrovský závar, po kterém
nejdříve zblokoval míč Holeš a poté sokolovský Kosak trefil tyč!
Závěrem je nutné pochválit také kotel černobílých barev, protože během celého zápasu příkladně fandil a vytvářel Votrokům
domácí prostředí. Klub FC Hradec Králové
si toho váží a děkuje za podporu!

HrÁč A TrenÉr Fnl v duBnu:

Radim Ottmar, Milan Frimmel a Bohuslav Pilný
Tým FC Hradec Králové byl v dubnu fenomenální, z šesti zápasů si připsal pět výher a jednu
remízu a prodral se do čela celé soutěže, kde se stal jedním z kandidátů na postup do nejvyšší soutěže. Brankář Votroků RADIM OTTMAR nepustil minulý měsíc ani jeden gól, vyzdvihnout je ale třeba také práci trenérského dua MILAN FRIMMeL – BOHUSLAV PILNý.
Hráč měsíce – Radim Ottmar (FC Hradec
Králové)
Královéhradecký rodák patří ve svých dvaatřiceti letech k nejzkušenějším hráčům současného kádru. Oťas, jak mu spoluhráči
často přezdívají, působil před přesunem do
Hradce Králové ještě v mládežnickém výběru Sokolu Třebeč. V dospělém fotbalu působil kromě Hradce Králové, ve kterém je od
roku 2004, také v Sokolově, Týništi nad Orlicí, Nové Pace a živanicích, ve všech těchto
klubech však byl pouze na hostování právě

z Hradce. Z pozice věčného náhradníka se
po pádu do Fotbalové národní ligy konečně
prosadil mezi tři tyče a předvádí naprosto
úžasné výkony.
Proč Radim Ottmar? Radim Ottmar je v současnosti ve statistice vychytaných nul v popředí, když v průběhu druholigového
ročníku nastřádal již patnáct čistých kont
(statistika před utkáním v Třinci)! A v dubnu
na této statistice pracoval skutečně výborně,
neboť v dubnu nepustil ani jednu branku!
A to v utkání ve Varnsdorfu odchytal se sebezapřením s vykloubeným malíčkem na levé ruce.
Tímto utkáním velkolepé dubnové tažení druhou ligou také začalo. Po
bezbrankové remíze o týden později
přijela pod lízátka Vlašim, která po výsledku 2:0 odjela s prázdnou. Ottmar
nepustil za svá záda míč ani při střetnutí v Českých Budějovicích. Duel
ovšem nedochytal, když v 57. minutě
vyfasoval po faulu v pokutovém
území červenou kartu a nula, kterou
Hradec po výhře 3:0 vzadu uhrál, se
mu nemohla připočíst. Ottmara
mohlo jeho počínání mrzet už za pár
dnů, kdy se jeho spoluhráči představili v odloženém východočeském
derby proti Pardubicím. V tom Hradec
vyhrál 2:1 a zároveň inkasoval jediný
gól v měsíci, mezi tyčemi byl ovšem
při absenci Ottmara Jiří Lindr.
Proti Opavě už však rukavice navlékl
opět dvaatřicetiletý gólman, který
v rámci televizního utkání přiváděl
svými zákroky aktivní Slezany k šílenství. Ottmar měl tehdy naprosto zásadní podíl na hubené výhře 1:0,
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neboť chytil hned několik tutovek. Čtvrtou
nulu v měsíci pak Ottmar přidal v jeho závěru na hřišti Vyšehradu, kde opět předvedl
své nesporné brankářské kvality.
Trenér měsíce – Milan Frimmel a Bohuslav Pilný
Dvaačtyřicetiletý Milan Frimmel většinu své
kariéry pracoval u mládeže. Nejprve vedl
Zbrojovku Brno, aby v roce 2012 přestoupil
k týmu staršího dorostu v Hradci Králové.
V letech 2005 až 2008 také působil jako
hlavní trenér mužského týmu Bystrce, se
kterým působil v MSFL. Na podzim roku
2014 pak přijal místo asistenta u královéhradeckého „áčka“, které v jeho průběhu
společně s Bohuslavem Pilným převzal.

Bohuslavu Pilnému je o rok více, přezdívaný
„Bogas“ je bývalým obráncem. V mládežnických klubech působil v Rozhovicích
a Spartaku Hradec Králové, v dospělém fotbalu pak hrával kromě SK Hradce Králové
také za Liberec. Aktuální trenérské působení
je jeho vůbec prvním v profesionálním klubu.
Hradec Králové zamířil pod vedením tohoto
trenérského dua mezi kandidáty postupu do
nejvyšší fotbalové soutěže. Tým se v dubnu
prodral na vedoucí pozici Fotbalové národní
ligy a je v tuto chvíli jedním z favoritů. Vinou
některých odložených utkání měl Hradec
v dubnu skutečně hodně napilno, s náročným programem si ale dokonale poradil.
Šestnáct bodů z osmnácti možných za pět
výher a jednu remízu hovoří za vše.

NAVŠTIVTE WEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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juniOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2015/2016

Také juniorská soutěž vrcholí. Votroci mají za sebou jedenatřicet zápasů (poslední kolo mají
s Jihlavou předehráno), v nichž získali třicet pět bodů, což jim stačí na 11. místo Juniorské
ligy. Zbývá jim poslední zápas, který odehrají za necelý týden, přesněji v pondělí 23. května
v domácím prostředí, kdy od 15.00 hodin hostí Baník Ostrava.
V těch posledních dvou uspěli tak napůl. V domácím prostředí totiž nestačili na hráče Jablonce, aby o necelý týden později přivezli všechny body ze hřiště pražské Slavie. Pojďme
si oba zápasy popsat.
FC Hradec Králové – FK Jablonec 1:2 (0:1)
Branky: 47. David Drozd – 38. Štěpánek, 75. vlastní, žK: Javůrek – Soukup, Skuhravý, Rozhodčí: Váňa Josef – Hock, Vlasjuk. FC HK jun.: Ordelt – Hlavsa, Plašil, Drozd Pavel, Drozd
David – Zezula, Kraják, Súkenník, Javůrek – Shejbal (46. Dědeček), Nworah (66. Zbudil).
FK Jablonec jun.: Repáň – Landovský, Skuhravý, Šedý, Štěpánek – žemba, Soukup (71.
Díl), Novák, Kubista – Bulíř (87. Macík), Palatický (83. Vencbauer).
V 31. kole Juniorské ligy Votroci hostili stejně staré hráče FK Jablonec. Do utkání také zasáhli hráči kádru našeho prvního mužstva Plašil, Súkenník, Javůrek, Shejbal, Kraják a Nworah, kteří neměli v průběhu víkendu herní vytížení. Čekal se tak zajímavý souboj se sedmým
týmem tabulky.
Utkání však začalo opravdu zvolna a v prvním poločase přítomní diváci viděli jen pár záblesků povedeného zakončení. Míč měli více na svých kopačkách domácí, ale gólově se
v prvních pětačtyřiceti minutách prosadili hosté. Pojďme ale popořadě. Ve dvacáté deváté
minutě se dostal k míči na hranici velkého vápna Kraják, obhodil si jednoho z defenzivních
jabloneckých hráčů, ale jeho projektil těsně minul levou tyč Repáňovy svatyně. O chvíli později z dobrých třiceti metrů prověřil pozornost jabloneckého gólmana David Drozd. Repáň
jeho střelu jen s námahou vytěsnil na roh.
Co se nepodařilo hradeckým fotbalistům, to se událo na druhé straně. Na centr Jiřího žemby
si nejvýše vyskočil Štěpánek a tzv. koníčkem překonal domácího Ordelta, 0:1. V podstatě
vzápětí měl na své noze vyrovnání Kraják, ale jeho střela skončila na levé tyči jablonecké
branky.
Co se Votrokům nepodařilo v prvním dějství, to se Davidu Drozdovi podařilo po pěkném samostatném úniku hned v úvodu toho druhého, když se hradecký obránce obtočil okolo
svého strážce a střelou od tyče srovnal průběh utkání na 1:1. Po vyrovnávací brance se domácí ujali nadvlády nad hrou, ovšem do vážnějšího zakončení se dostali až dvacet minut
před koncem, když se na samostatný výlet k hranici jabloneckého vápna vydal Hlavsa a jeho
střela skončila těsně vedle pravé tyče Jablonce. Ale jak tomu tak bývá, zahřmělo na druhé
straně. A dost nešťastně. V sedmdesáté páté minutě hostující Bulíř vracel prudkým přízemním centrem míč před Ordeltovu branku. Při pokusu odvrátit ho si však jeden ze zadáků domácího týmu srazil kulatý nesmysl do vlastní branky, 1:2.
Do konce utkání zbývalo Votrokům čtvrt hodiny na vyrovnání. Během ní si však vytvořili
pouze jednu šanci, když si na centr Lukáše Krajáka naběhl Marek Plašil, ale jeho hlavička
v dobrém postavení mu vůbec nesedla a skončila vedle. Domácí sice byli více na míči, ale
šance proměňovali pouze hosté, proto se body exportovaly na sever Čech.
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Na Jablonec mladí Votroci nestačili, ale vše si vynahradili o necelý týden později na Slavii.
SK Slavia Praha – FC Hradec Králové 2:4 (1:2)
Branky: 9. Fotr, 71. Štohanzl – 15. Javůrek, 45. D. Drozd, 67. Kraják, 70. Dědeček. Rozhodčí:
Berka – Černý, Vitner. žK: Vyšehrad (HK). Diváci: 50. SK Slavia Praha: Přibyl – Schulz, Broukal, Zajac, Routek (46. Pardubský), Möglich, Štohanzl, Vavrouš, Vávra, Koucourek, Fotr. FC
HK: Stejskal – D. Drozd, P. Drozd, Vyšehrad, Hlavsa – Javůrek, Zezula, Dědeček, Zbudil (81.
Vukčevič), Fenz (65. Šejvl) – Kraják.
To o týden později byla ze strany Votroků jiná káva. Body si však opět odvážel host, ovšem
v této roli byli tentokrát Hradečtí a fotbalisté Slavie Praha po třech výhrách v řadě na domácí
půdě nyní ztratili. V 32. kole Juniorské ligy nestačili na Hradec Králové, kterému podlehli
2:4. Hosté z východu Čech naopak potvrdili dobrou formu na hřištích soupeřů – vyhráli třetí
venkovní utkání v řadě.
Úvod patřil Slavii a hned v deváté minutě to potvrdil kanonýr domácího celku Oskar Fotr,
který se doslova protlačil do koncovky a překonal Stejskala. Po patnácti minutách hry Hradec poprvé vystřelil a hned se jednalo o vyrovnávací branku, radoval se Jan Javůrek. Slávisté se snažili odpovědět, jenže místo nebezpečných akcí pouze drželi míč a naráželi na
zkonsolidovaný blok dobře bránícího soupeře.
V poslední minutě prvního poločasu však FC Hradec Králové otočil průběh zápasu, když
centr ze strany po pohledné akci usměrnil za Přibylova záda Pavel Drozd. Do kabin se šlo
za stavu 2:1 pro Votroky.
-12-

Do druhého poločasu se snažila Slavia vlétnout, ovšem obranný blok Hradce se překonával velmi těžko. Domácí hráči se do finální fáze dostávali minimálně a potrestáni byli v 67.
minutě, kdy se prosadil nejlepší střelec hostů Lukáš Kraják. O tři minuty později bylo pro domácí ještě hůř, z velké dálky napřáhl Roman Dědeček a nádhernou střelou překonal Přibyla
již počtvrté.
Zajímavá pasáž hry pokračovala o tři minuty později, když se prosadil nejzkušenější hráč na
hřišti Jan Štohanzl. Šanci zdramatizovat závěr dostal v 75. minutě Oskar Fotr, který zahrával pokutový kop, jenže proti byl dobře chytající brankář Stejskal a definitivně tak zlomil
odpor slavistů.

Tabulka Fotbalové národní ligy, sezóna 2015/2016, po 28. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

26
25
25
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25
26

15
14
15
10
8
7
8
6
5
7
6
6
6
5
5

8
8
5
11
11
12
8
13
14
8
10
8
7
5
4

3
3
5
4
6
7
9
6
6
10
9
11
12
15
17

41:15
42:14
51:26
29:19
36:28
32:32
24:25
30:30
36:41
25:32
26:40
24:30
28:39
17:44
22:48

53
50
50
41
35
33
32
31
29
29
28
26
25
20
19

14
11
14
2
-1
-6
-4
-8
-10
-7
-8
-13
-14
-19
-17

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2015/2016, po neúplném 32. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

AC Sparta Praha
FK Mladá Boleslav
FK Teplice
FC Baník Ostrava
FK Jablonec
1.FK Příbram
SK Slavia Praha
FC Zbrojovka Brno
FC Viktoria Plzeň
FC Vysočina Jihlava
FC Hradec Králové
FC Slovan Liberec
SK České Budějovice
Bohemians 1905
FK Dukla Praha
FK Fotbal Třinec
1.SC Znojmo FK

29
31
29
31
30
31
30
29
30
30
31
30
29
30
29
30
30

23
18
18
18
16
15
14
14
12
11
10
8
8
9
7
6
5

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

4
8
7
9
11
10
9
11
9
13
16
14
16
20
17
17
21

77:27
82:45
63:37
73:52
66:37
53:54
66:54
64:46
52:49
50:50
48:63
43:59
50:74
31:59
42:68
30:64
51:102

71
59
58
58
51
51
49
46
45
39
35
32
29
28
27
25
19

32
11
13
10
6
3
4
4
0
-6
-10
-13
-16
-17
-18
-20
-26
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STArší žÁCi Se uTKAli S neměCKÝm
TÝmem SG dYnAmO dreSden
Ve středu 12. 5. se starší žáci FC Hradec Králové vydali do Německa, kde změřili síly s německým týmem SG Dynamo Dresden. V kvalitních zápasech si lépe vedla U15, která zvítězila na půdě nyní již druholigového německého týmu 1:4. Ročník 2002 měl velmi dobrý první
poločas, bohužel ve druhé části soupeř naše chlapce zatlačil a Dynamo zvítězilo 6:3.
SG Dynamo Drážďany U15 – FC Hradec
Králové U15 1:4 (0:2)
Branky a (asistence): 13' Štipák, 19' Králíček
(Kosař), 59' Králíček (Firbacher), 73' Kejř.
FC HK: Bleha – Vošlajer (41´ P. Zámečník),
Kiec (41´ Poláček), Donát (61´ Kiec), Podsadlo (61´Vošlajer) – Šaněk (41´Zbořil),
Kosař (41´Kejř), Firbacher (61´Kosař), F. Zámečník (61´Šaněk) – Králíček (61´Štipák),
Štipák (41´Lihařík).
Tomáš Ibrmajer – asistent trenéra U15: Po
čtvrtečním odpoledním příjezdu jsme se
v krásném tréninkovém areálu v Drážďanech utkali s místním Dynamem a nutno říci,
že zápas měl solidní tempo a téměř po
celou dobu utkání i patřičnou kvalitu. Utkání
se hrálo na 2x40 minut.
Do utkání jsme vstoupili velice aktivně, byli
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jsme silní na míči a v osobních soubojích. Ve
třinácté minutě jsme vstřelili úvodní branku,
kdy se po napadání a chybě domácích prosadil Štipák. I nadále jsme pokračovali v aktivní hře a výsledkem toho byla další branka,
kterou připravil patičkou ve vápně Kosař pro
zakončujícího Králíčka. Ve zbytku poločasu
jsme lépe kombinovali a připravili si i pár nebezpečných šancí po dobré souhře v ofenzivě, ale ve finální fázi už jsme tak přesní
nebyli. Po změně stran jsme v prvních deseti
minutách na výkon z první půle moc nenavázali, soupeř se dostal více do hry a snížil
na rozdíl jediné branky. Postupem času jsme
se však hry ujali opět my, soupeře jsme přehrávali hlavně ve středu pole a po krásné přihrávce Firbachera vstřelil svoji druhou
branku Králíček. Po několika zahozených
šancí jsme se naposledy prosadili sedm

minut před koncem, kdy byl ve vápně faulován Kosař a pokutového kopu se ujal Kejř,
který nadvakrát překonal domácího brankáře. Zápas jsme tak zvládli jak výsledkově,
tak hlavně i herně. Zejména proto, že jsme
byli po většinu utkání aktivnějším a důraznějším týmem a svoje nasazení jsme dokázali podpořit i několika pohlednými souhrami
a akcemi celého týmu do ofenzivy. Všechny
hráče chválíme a děkujeme jim za předvedené výkony.
Druhý den v pátek ráno byla na programu
prohlídka místní fotbalové arény. Společně
s mladšími kolegy z U14 jsme tak po snídani vyrazili k DDV-Stadionu. Tam se nás
ujal anglicky mluvící průvodce, který nás seznámil s historií stadionu a ukázal nám vše
od kabin, přes tiskové centrum, VIP prostory až po možnost projít se po zeleném
pažitu a prohlédnout si celou arénu z tribun
a prostor pro novináře. Po příjemně strávené (anglické) hodině jsme se vydali zpět
do města, kde jsme pokoupili pár suvenýrů
a nabrali směr Hradec Králové. Rádi bychom tak poděkovali organizátorům této
akce a do budoucna se podobným konfrontacím se zahraničními celky určitě nebráníme.

Dynamo Drážďany U14 – FC Hradec Králové U146:3 (2:2)
Branky a (asistence): 4´Janečka(Malý),
33´Šípek (PK), 79´Velinský
FC HK: Král (40´Čábelka) – Kalina, Dostál,
Koukola, Kadrmas – Baloun, Malý (40´Velinský) – Havrda (40´Jedlička), Janečka,
Jonáš – Šípek
Martin Firbacher, Marek Kulič – trenéři U14:
V Drážďanech jsme nastoupili na umělé
trávě, se kterou jsme se poměrně rychle
srovnali. První půle byla v naší režii, hráli
jsme solidně, ale naše koncovka byla velmi
slabá. Naopak domácí se dostali do dvou
šancí a obě proměnili. Ve druhé půli poslal
soupeř do hry šest nových hráčů a posledních dvacet minut bylo na hřišti jen jedno
mužstvo a to domácí. Jsme velmi zklamáni
tím, co jsme ve druhé půli předvedli. Na druhou stranu to pro nás byla užitečná konfrontace. Věříme, že hráči jasně viděli, na
čem mají pracovat a že pochopí, že pokud
je naše hra organizovaná a řízená, tak má
svoji kvalitu, ale pokud tomu tak není, tak je
z toho chaos, stejně jako ve druhé půli. Věříme, že za týden s Příbramí navážeme na
solidní první půli.
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B. pilnÝ: pevně dOuFÁme, že Se nA
KOnCi SOuTěže Budeme rAdOvAT
Na fotbalisty Hradce Králové čekají dva poslední zápasy. Dnes proti Sokolovu a v sobotu od
17 hodin se představí v Ústí nad Labem. S trenérem BOHUSLAVeM PILNýM jsme si proto
povídali, co lze od tohoto dramatického závěru očekávat. Zabrousili jsme také k hodnocení
celého ročníku. „Bez ohledu na závěrečné umístění chci říct, že kluci celou sezonu makali
a je radost s nimi pracovat,“ pochválil například své svěřence třiačtyřicetiletý trenér Votroků.
Do konce Fotbalové národní ligy čekají na
Votroky dva zápasy, avšak naši konkurenti
o postup odehrají ještě o utkání navíc. Jak
vidíte vy osobně závěr letošního ročníku?
Když uděláme šest bodů, tak postupujeme.
Na druhou stranu body nám nikdo zadarmo
nedá a nikde není psané, že soupeři všechno vyhrají. Závěr soutěže
bude určitě dramatický,
bude to napínavé až do
posledního zápasu a my
všichni pevně doufáme,
že se na konci budeme radovat.
Zkuste se podívat na sezonu trochu bilančně.
Jaká pro Votroky byla?
Když to vezmu zpětně, tak
se úplně překopalo celé
mužstvo. Vsadili jsme hodně na hráče, kteří mají
vztah k regionu. To byl jeden úkol. říkám si, jak
jsme všechno vůbec ustáli. Začínali jsme o jedno kolo déle, hned
jsme tedy ztráceli tři body. Pak byla reprezentační pauza, postihla nás také salmonelóza, takže sezona byla celá rozbitá. Pohybovali jsme se uprostřed tabulky, kdy nám nikdo nevěřil. Přesto kluci makali, dotáhli jsme
se na špičku a já už teď můžu říct, bez ohledu na závěrečné umístění, že s klukama je radost pracovat. Někdy tu kvalitu nemáme, ale
nepamatuji si, že bychom byli výrazně horší
než soupeř, spíš naopak. Co se hry týče, tak
si myslím, že předvádíme na druhou ligu velmi dobrý fotbal.
Vedle Fotbalové národní ligy jsme se
-16-

dlouho drželi i v poháru MOL Cup. Vyřadili
jsme prvoligové celky jako Příbram nebo
Bohemians 1905…
Jsem moc rád, že jsme vybojovali čtvrtfinále.
Fotbal se hraje proto, aby mužstvo bylo
úspěšné. Takhle daleko nebyl Hradec
možná deset let. Navíc jakým způsobem,
kdy dostali příležitost
hráči širšího kádru. Ať už
třeba Vobejda, který hrál
velmi kvalitně nebo Zorvan, ten se nám pak prosadil i do základu. Všichni
musíme být rádi, že jsme
se tak dlouho v poháru
drželi.
Kdo z kádru vás osobně
nejvíce potěšil?
Nerad bych jmenoval jednotlivce, ale hodně nám
pomohl příchod Pavla Krmaše. To je persona,
která nám usnadňuje
práci. Pavel je vysoce inteligentní a na kabinu má výborný vliv. Pro
všechny byl asi šokem Radim Ottmar, který
má nyní šestnáct nul. Dali jsme mu šanci,
nechtěli jsme tahat další gólmany, on si to
zasloužil. Už jen jak pracuje, jak fotbal má
rád. Těch překvapení je pro mě hodně, ale
nebudu dál jmenovat, abych třeba něco nezakřikl (usmívá se).
Který zápas byl z vašeho pohledu tím nezapomenutelným?
Možná se to lidem nebude líbit, ale já nejvíce vzpomínám na zápas s Varnsdorfem
(4:4 pozn.). Jízda nahoru dolů, góly, červené
karty, penalty, pod umělým osvětlením,

navíc za deště. Super zápas, ale samozřejmě jen remíza
A jaké utkání byste nejraději škrtnul,
kdyby to bylo možné?
Nejhorší výkon jsme podali doma s Českými
Budějovicemi. Budějovice neměly kvalitu
a my jsme hráli hodně špatně.
Celým ročníkem FNL nás provází věrní fanoušci. Cestují s námi i do nejvzdálenějších měst. Navíc na zápas s Karvinou
přišlo takřka tři tisíce diváků, což je jednoznačně prvoligová návštěva…
I když zápas s Karvinou nedopadl podle
představ, tak jsem byl rád, že to fanouškům
není jedno. že přišli v takovém počtu i na
druhou ligu, to bylo skvělé. Jde mi hlavně
o příznivce, o kterých vím, že mají fotbal
v Hradci rádi. Jezdí s námi i ven, což je
úžasné. Většinu už poznám, pamatuji si
tváře, co chodí na juniorku, na všechny domácí zápasy, teď byli v Třinci. Za mě klobouk dolů!
Na českou ligu panuje v Hradci nezvyklá
konstelace trenérů. Vedete tým společně
s Milanem Frimmelem, nezanedbatelnou
roli hraje také Karel Podhajský. Jak vám to
všem společně funguje?
Původně jsme nastoupili pouze na dva dny,
když skončil Luboš Prokopec. Takže poměrně dlouhou dobu přesluhujeme. Ke spolupráci můžu říct, že Milan je nastavený

stejně jako já. Udělá strašně moc práce.
Pokud člověk chce něco navíc, tak absolutně není žádný problém. To samé Karel.
Když vidím, co tady stráví času, je úžasný.
Duší týmu je potom Sláva Kalousek, klidná
síla, kluci ho mají rádi. Nezapomínejme ani
na maséry nebo Martina Štěpánka, který
s klukama pracuje na síle. Pro někoho nejsme třeba velká trenérská jména, což samozřejmě vnímáme, ale jsme na začátku
kariéry. Třeba jednou lidi přesvědčíme, že
pracujeme dobře.
Petr Mareš se v rozhovoru pro tento díl
Černobílého gólu vyjádřil také o skvělé
partě v kabině. Jak se taková chemie
utváří?
Nechci se chlubit, ale už jako hráč jsem dokázal dobře působit a vytvářet dobrou partu.
V tomhle umím připravit mužstvo, semknout
ho. Měl jsem například obavy, jak zvládneme zápas v Třinci po prohře s Karvinou.
Kluci se vydali, měli toho plné zuby a zvládli
to. Dobrá parta se ukáže tehdy, když se
týmu něco nepodaří, což se teď potvrdilo.
Čekají nás nyní dva nejtěžší kroky. Dnes
proti čtvrtému Sokolovu a v sobotu proti
pátému Ústí nad Labem…
Sokolov je těžký soupeř, hodně nepříjemný,
který nedostává góly. Musíme se mít hodně
na pozoru. Pokud vyhrajeme, tak v Ústí se
rozhodne. Buď to zvládneme, nebo ne.

V letošní sezóně přivedl trenér Pilný svůj tým k 15 výhrám. Jak to bude dnes?

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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rOZHOvOr

s Petrem Marešem, obráncem FC Hradec Králové
V právě končící sezóně má PeTR MAReš na svém kontě 18 startů, ve kterých si připsal necelých 1200 odehraných minut. Byl neomylný v proměňování pokutových kopů a měl také
zásluhu na poměrně malém počtu inkasovaných branek v hradecké síti. Proti Karviné byl vyhlášený nejlepším hráčem zápasu. V posledním utkání v Třinci však pro čtyři obdržené branky
chyběl. „Tenhle disciplinární trest mě hrozně mrzí čtvrtou žlutou jsem nafasoval právě proti
Karviné. Ale když si vzpomenu, že jí předcházel zákrok na Tomáše Malinského, který mohl
být oceněn klidně i červenou kartou a pan rozhodčí nechal „výhodu“, když my ani balón neměli… Zkrátka, zatáhnul jsem za záchrannou brzdu a za první zákrok jsem schytal hned kartu,“
vzpomíná na nepovedené poslední domácí utkání, ve kterém odešli černobílí poraženi 0:2.
kejme. Já jen doufám, že ji zakončíme
Jak jsi utkání proti Třinci prožíval?
úspěšně. Ovšem úspěch v našem případě,
V Třinci jsem přímo nebyl, ale utkání jsem
to je jen postup.
sledoval on-line. Byl jsem nervózní a role diČekal jsi před sezónou boj o postup do
váka mně nesvědčila. Musím přiznat, že je
posledního kola?
to horší než na hřišti. Ale všechno dobře doTo vůbec, málokdo asi předpokládal, že bupadlo a jsem hrozně rád.
deme na postupových místech tři kola před
V nejsledovanějším duelu jara proti Karkoncem. V kabině se utvořila skvělá parta,
viné jsi byl oceněn jako nejlepší hráč zákterá zůstala pohromadě.
pasu. Jak tě to potěšilo?
My jen doufáme, že se
Moc jsem radost nevnívše podaří a na konci semal, protože když prohrazóny budeme slavit.
jete v tak důležitém
Je pravda, že z kabiny
zápase 0:2, nevnímáte to.
dýchá soudržnost a vy
Spíš jste zklamaný. Dnes
všichni táhnete za jeden
jsem potěšen, že to tak
provaz. S kým ty osobně
lidi viděli, ale tři body by
si nejvíce rozumíš?
samozřejmě byly lepší.
Jak jsem řekl, v kabině je
Cenu sis přebral až
skvělá parta. Je to dobře
druhý den před tréninposkládané, máme starší
kem …
kluky, ale i mladé. Já
To jsem se to teprve doosobně si nejvíce rozuzvěděl. Tímto bych se
mím, až se nám kluci
také omluvil, že jsem si
v kabině smějí, s Honzou
cenu nepřevzal na hřišti
před fanoušky, ale byl Petr si po zápase s Karvinou pře- Pázlerem. My se známe
jsem v takovém rozpolo- vzal cenu od DPmHK za nejlep- ze Slávie od malička.
V dospělém fotbale se
žení, že hned po hvizdu šího domácího hráče zápasu.
naše cesty rozešly a pojsem se musel sebrat
tkali jsme se až tady. Dnes si pronajímáme
a utéct do kabiny. Tam jsem se zašil do rohu
i společně byt. Jinak mnoho času trávím
a rozdýchával jsem to. Bylo ve mně velké
s Tomášem Malinským, Petrem Schwarzklamání a zuřivost, takže se ještě jednou
zem, Honzou Javůrkem, Jirkou Bederkou
omlouvám, ale zřejmě to tak bylo lepší.
… Ale všichni z kabiny dokážeme společně
Jak vnímáš pomalu končící sezónu?
někam vyjít a bavit se o čemkoliv. Parta je
Při pohledu na tabulku, snad byla dobrá. Ale
dobrá.
zajíci se počítají až po honu, tak si ještě poč-20-

Již si zmínils svoje začátky ve Slavii Praha,
ale my o tobě víme, že jsi od Tachova …
Ano, z Chodové Plané u Tachova, ale tady
jsem s fotbalem paradoxně nezačal. Můj
první klub byl Chodský Újezd, odkud pochází moje mamka. Sem mě rodiče přivedli
do oddílu, protože jsem od mala kopal do
míče a v podstatě jsem s balónem vyrostl.
Zde jsem byl zhruba do 11 let a pak jsem
přestoupil do Tachova. Tam jsem hrál
zhruba tři sezóny. Jezdil jsem hodně za krajský výběr Plzně, kde si mě vyhlédla pražská
Slavia. Mně se však do Prahy nechtělo a začátek byl krutý.
Jak jsi to prožíval?
Jsem kluk z vesnice a na velkoměsto jsem si
nemohl zvyknout. Podržela mě však rodina
a kamarádi. Je pravda, že podobná příležitost pak již nemusela přijít, tak jsem do toho
nakonec šel. Ve Slavii jsem vydržel do 21 let,
s půlročním hostováním v Hlučíně, kde se to
absolutně nepovedlo. Vrátil jsem se do
Prahy a vše vypadalo pod trenérem Petroušem dobře, ale bohužel přišlo zranění.
Co následovalo pak?
V té době Slavia nebyla v moc dobré kondici. Mě si vzal pan Nádvorník do Vlašimi
a pod ním jsem se dal zpět dohromady.
S ním jsem šel také na žižkov, kde však opět
přišlo zranění, tentokrát kotníku. To trvalo
zhruba rok. Když se objevila nabídka
z Hradce, neváhal jsem.
Pod lízátky končíš druhou sezónu. Na jaký
zápas nebo období nejraději vzpomínáš?
Určitě na sezónu v 1. lize, i když se spadlo.
Hlavně na její druhou polovinu, kde jsem se
cítil opravdu dobře. Jen je škoda zranění
z Jihlavy, které mě na měsíc vyřadilo ze hry.
řekl bych, že i tým šlapal. Jenže přišly zápasy, které nemá ani cenu komentovat
a spadlo se.
Zabydlel ses na východě Čech?
Já si nemůžu ani v nejmenším stěžovat,
jsem tady fakt rád. A když si vzpomenu na
derby s Pardubicemi…, nebo na můj první
prvoligový gól s Teplicemi, kde jsme 3:1 vyhráli, mám jen ty pěkné vzpomínky.
Zahráváš většinu standardek a tvoje kopy
jsou nebezpečné. Je to dar od Boha nebo
léta praxe a nácviku?

Do balónu kopu od malička a zřejmě to
mám trochu vrozené. Již jsem to někde
říkal, že ve Slavii jsme to s Honzou Kovaříkem hodně pilovali a v dorostu se mi věnoval pan trenér Vnouček. Ten nám vždycky
vtloukal do hlavy, že není důležitá síla, ale
přesnost. Hodinu před tréninkem jsem
kopal do nekonečna do jednoho místa. Mé
kopy nejsou zdaleka ideální, ale je to jedna
z mých silnějších stránek (usmívá se).
Když je nařízen pokutový kop, jdeš hned
na něj a proměníš ho. Jsi muž bez nervů?
(Směje se) Musím zaklepat, že mně zatím
všechny penalty vyšly. Věřím si. Ale vše je
něčím podložené. Po tréninku zůstávám
s Radimem Ottmarem na hřišti a trénujeme
je. On mi říká, že když jsou zahrané s dostatečnou razancí, chytit nejdou a toho se
držím. Dávám to co nejvíce k tyči, ale naposledy jsem na Vyšehradě trochu nervózní
byl, protože jsem jich kopal již dost a trenér
gólmanů (Karel Podhajský) mi říkal, že
všichni v klubu proměnění penalt soupeře
sledují. Já se snažím kopy měnit a zatím mi
to vychází.
Dnes nás čeká čtvrtý Sokolov, v sobotu
páté Ústí nad Labem. Je to ten nejtěžší
závěr ?
Určitě těžké zápasy s kvalitními soupeři,
s kterými jsme na podzim obě utkání zremizovali. Ovšem jak fanoušci mohou sledovat, u všech soupeřů forma v průběhu
sezóny kolísá, takže věřím, že se nechytí
zrovna na nás na konci sezóny, a že závěr
zvládneme. My máme tým nastavený na
jeden cíl, na jednu cestu a doufám, že vše
zvládneme.
Co by dnes mohlo na Sokolov platit?
Když si vzpomenu na podzimní zápas, tak
tam jsme v první půli hráli pomalu a moc
jsme neběhali. Do druhého přišli ti naši malí
kokrlíci, jak jim říká trenér (směje se) a začaly se dít věci. Rozběhali jsme soupeře, dostali ho pod tlak, z kterého jsme těžili. To by
mělo platit i pro dnešní zápas. Běhat, rychlá
kombinační hra po zemi a musíme využít
naše mladý pohyblivý kluky na krajích. Snad
se nám to podaří.
Děkuji za rozhovor a ať nám všem závěr
sezóny vyjde…
-2 1-

„jedenÁCTKA HiSTOrie FC HK“
Jiří Hledík

Dnešním utkání proti Baníku Sokolov končí Votrokům domácí pouť FNL 2015/2016. Končí
také povídání o osobnostech černobílého dresu, kteří se díky hlasování bývalých hráčů, trenérů a funkcionářů hradeckého klubu dostali do XI nejlepších fotbalistů uplynulých 110 let,
tedy do TOP týmu historie FC Hradec Králové. Pohled na nezapomenutelné hvězdy našeho
klubu zpracovalo nejenom PR oddělení našeho klubu, ale také Jiří Rádl, spoluautor knihy
Černobílá historie. Ten také dnes našim fanouškům přináší pohled zřejmě na největší fotbalovou star, která nosila černobílý dres města pod Bílou věží, na JIříHO HLeDíKA. V jeho
článku si můžeme také přečíst doslovné přepisy médií, které ho ve své době popisovaly.
Jiří Hledík se narodil se 19. dubna 1929 v ParReprezentace našla středního obránce.
dubicích. Po příkladu bratrů Josefa, MiroUruguay – úřadující mistr světa, to náš byl
slava i Květoslava začal už jako desetiletý
soupeř 16. června 1954 v Bernu v úvodním
nosit dres Slavoje Parduzápase na mistrovství svěbice, poznal svého prvního
ta. S Hledíkem ve středu
fotbalového učitele Antoobrany jsme na soupeře
nína Čížka a stal se centrnestačili a prohráli 0:2.
forvardem! Barvy Slavoje
I když byl v tom zápase
hájil společně se svými
nejlepší, další šanci už nebratry až do nástupu vojendostal, byl to jeho posledské služby v roce 1951 a jení zápas na světovém
dinou změnou bylo, že se
šampionátu.
za tu dobu proměnil ze
V roce 1955 byl s Tadestředního útočníka na středášem Krausem převelen
ního obránce. Rok a půl
do ÚDA Praha a získal
měl v kasárnách stejné stas týmem stříbrnou příčku
rosti jako ostatní, pak naruv ligové soutěži. Porozukoval do Křídel vlasti, kde
mění pro dráhu fotbalovétrénoval Rudolf Vytlačil
ho důstojníka neprojevil
a dostal fotbalovou příležia podařilo se mu uniknout
tost, které se už nepustil. Prdo civilu. 1. dubna 1956
voligovou premiéru prožil
přestoupil do Sparty a sa17. května 1953 na Stramozřejmě nechyběl v rehově, kde Křídla vlasti přeprezentaci, kde podával
kvapivě zvítězila 1:0 nad
skvělé výkony. V dubnu
mužstvem Tankisty Praha.
v Praze v zápase s BrazíA za pět měsíců měl i prelií 0:0, ale především 20.
Pan Jiří Hledík na památném
miéru v reprezentaci. 25.
května 1956 v Budapešti
října 1953 v Bukurešti pona slavném Népstadionu,
starém hřišti u nemocnice.
mohl k vítězství 1:0 a tím
kde naše národní muži k postupu na mistrovství světa 1954 ve Švýstvo senzačně zvítězilo 4:2 a připravilo docersku. Československý sport takto hodnotil
mácím první porážku na domácím hřišti po
jeho výkon: “Zejména milým překvapením byl
13 letech. Nechyběl na palubě letadla, kterým
výkon mladého Hledíka, který hrál poprvé tak
odletěla reprezentace na zájezd do Jižní Ametěžký mezinárodní zápas. Těžko by na jeho
riky. V neděli 5. srpna 1956 na slavném stamístě dnes zahrál někdo jiný lépe než on.“
dionu Maracaná dokázali naši fotbalisté to, co
-22-

se dosud nepodařilo žádnému reprezentačnímu celku Evropy. Porazit brazilské národní mužstvo u nich doma. 130 000 diváků
vidělo naše vítězství 1:0 a vynikající výkon obrany ve složení Hertl, Hledík, Novák. Vítězslav
Houška ve své knize „železná Sparta“ popsal
Jiřího Hledíka takto: „Má vysokou postavu, velikánský akční rádius, přesné odkopy. V trestňáku vládne hlavou, rozhledem, klidem. Nelze říci, že ke každému zápasu nastupuje
v dobrém rozpoložení, ale lze tvrdit, že v každém zápase hraje naplno a dobře. Je naprosto spolehlivý. Barometr jeho výkonů nejeví odchylku a výkyv. Je sloupem, který vysoko převyšuje okolí, klínem, který rozráží soupeřovy pokusy o průnik středem, je neprůstřelnou hrází, kvádrem, žulou, zdí. Rozdává bodyčeky, přijímá bodyčeky. Nehraje v rukavičkách, nehraje
záludně. Není středním záložníkem, je středním obráncem. Prvním opravdovým stoperem
v naší kopané.“
Byl jednou z našich největších nadějí pro
mistrovství světa ve Švédsku v roce 1958,
kam reprezentaci pomohl postoupit. Pak ale
přišel zádrhel. I fotbalisté mají rodinné sta-

rosti. Hledíkovi onemocněla vážně manželka, pro dvě malé děti byla potřebná
ochranná ruka. Rodina manželky žila jen
osm kilometrů od ligového Hradce Králové,
a tak se zrodila myšlenka na přestup. žádal
funkcionáře Hradce o jednání se Spartou, ti
však na jeho radu nedali a snažili se najít
únik v tehdejších nařízeních kolem náboru
do dolů… Bylo z toho mnoho nechutných
tahanic a afér, Hledík byl očerněn v závodním časopise ČKD. Pak přišli funkcionáři
Sparty s nabídkou, aby přestup odvolal.
Bylo to před mistrovstvím světa ve Švédsku,
kde nechtěl samozřejmě Hledík chybět.
Jeho podmínkou k návratu do Sparty bylo,
aby se odvolaly všechny pomluvy, které
tehdy veřejností kolovaly. Sparta naopak žádala veřejné doznání, že jediným viníkem je
on sám. To udělat nemohl, tak jedinou možností, jak dosáhnout přestupu, bylo dodržet
roční karenční lhůtu. Časopis Kopaná v roce
1958 napsal: „Nový přestupní řád, platný od
1. ledna 1958, obsahuje ustanovení, které ve
snaze zamezit lanaření vynikajících hráčů
říká, že přestupy mezi stejnými skupinami

MS Švýcarsko 1954 před utkáním proti Uruguay (0:2), horní řada zleva Reimann, Šafránek, Pažický, Hledík, Malatínský, Novák, Benedikovič, dolní řada zleva: Pešek, Hlaváček, Trnka, Hemele.

Foto z června 1960, po zisku mistrovského titulu: zleva stojí: Halviger, předseda klubu, Michálek, Hledík, Andrejsek, Paulus, Pokorný, Runštuk, Kvaček, Pičman, Malík; sedí zleva: Čermák, Černý, Jindra, Krejčí, Buranský, trenér Zástěra.
soutěže ( z I. ligy do I. ligy, ze II. Ligy do II.
ligy, z divize do divize) jsou neodvolatelné
a hráči, kteří takovéto přestupy ohlásili, dostanou jednoroční karenční lhůtu. To znamená, že Jiří Hledík, který v lednovém
přestupním termínu 1958 podal přestup do
Spartaku Hradec Králové, je do 31. prosince
1958 členem Spartaku Sokolovo a dnem 1.
ledna 1959 se stane příslušníkem Spartaku
Hradec Králové. Na tom se nemůže nic změnit, ani on sám, ani jednoty, ani ústředí, neboť
řád musí být dodržován.
Je pochopitelné, že je těžko pro státní reprezentaci na mistrovství světa počítat s hráčem, který mistrovské zápasy vůbec nehraje
a také intenzivně netrénuje. Těchto zkušeností měl si být Hledík vědom, když přestupní
lístky podepisoval a těžko lze hledat vinu
jinde než v něm samém. Je ale pravda, že
středního obránce výkonnosti Hledíka z roku
1956 či 1957 dnes zatím nemáme a ve
formě, kterou prokazoval v minulých dvou letech, by byl pro Švédsko středním obráncem
číslo jedna.
Okamžité brigádnické uvolnění, o které se
ucházel, mu nebylo přiznáno. Brigáda, kterou měl nastoupit, byla v rozporu se státními
předpisy o organizovaném náboru, a jak se
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brzy ukázalo, měla jen krýt okamžité uvolnění pro nový oddíl. Se Spartakem Sokolovo, jednotou, jejímž registrovaným hráčem
v karenční době zůstává, se nerozešel
dobře. Spartak Sokolovo ho odmítl nadále
do svého mužstva stavět a Hledík sám
s možností další hry za Spartak Sokolovo
rovněž nepočítal. Znamenalo to, že Hledík
nejen nehrál zápasy, ale ani soustavně netrénoval. Bylo proto opravdu nesnadné do
reprezentačního kádru zařadit hráče, jehož
skutečnou výkonnost nikdo neznal. To však
samo o sobě zdaleka není jediným důvodem Hledíkova vyřazení. Závažnější je to, že
Hledík sám neprojevil o státní reprezentaci
dostatečný zájem a stavěl se k ní odmítavě,
pasivně. Když s ním zástupci sekce a trenérské rady jednali, stejně jako při pozdějších jednáních s orgány ÚV ČSTV, neprojevil
ani v nejmenším morální vlastnosti, které od
reprezentanta musíme požadovat. Pocty,
které se mu reprezentací dostávalo, si nevážil, naopak, snažil se z ní ještě ve svém
případě těžit. Proto byl Hledík z reprezentačního kádru vyřazen. Správnost tohoto stanoviska potvrdil i předseda ÚV ČSTV
Vodsloň ve svém referátu na zasedání
v únoru roku 1958.“

Jiří Hledík tak přišel o mistrovství světa, kde
mohl být hvězdou. ČKD odmítalo rozvázání
pracovního poměru, podařilo se to až na zákrok tehdejšího předsedy ÚV ČSTV. Jeden
z nejlepších stoperů Evropy tedy celý rok
nehrál. Až 1. února 1959 nastoupil poprvé
v dresu Spartaku Hradec Králové v přátelském zápase s TJ Náchod (8:0). Koncem
března Hledík onemocněl a na mistrovskou
premiéru si musel počkat až do 12. dubna
v utkání se Spartakem Plzeň (2:2).
Měl velkou zásluhu na postupu Hradce Králové do první ligy. V dubnu 1960 sehrál tři
kvalifikační zápasy za olympijský výběr, ale
Maďarsko bylo příliš silným soupeřem, tak
se na olympijské hry do říma nepodíval.
V sezóně 1959/60 byl pilířem týmu, který se
postaral o fotbalovou senzaci a získal pro
Hradec titul mistra ligy! Byl bojovníkem,
který šel ostatním vždy příkladem, opravdovým sloupem obrany. Hradec, jako první
československé mužstvo, se probojoval až
do čtvrtfinále PMEZ, kde ho čekala slavná
Barcelona. Na besedě, kterou natáčel Čs.
rozhlas, Hledík na otázku: „Nezaleknou se
hráči těch 100 000 rozvášněných diváků?“
odpověděl: „Mne nic nerozhází. Někteří
hráči možná dostanou strach, ale ostatní je
uklidní. Budeme bojovat všichni za jednoho
a jeden za všechny a i ten řvoucí kotel překonáme. Barcelona nakupuje nejlepší hráče
z celého světa. Co oni mají v nohách, to my
máme v srdci. A to oni nemají.“
Kapitán hradeckého celku byl jediný, kdo takovou atmosféru již zažil, čtvrtfinále soutěže
bylo pro Hradec konečnou stanicí. 26.
března 1961 se v zápase se Švédskem (2:1)
Jiří Hledík vrátil i do reprezentace. Fotbalový
podzim 1961 přinesl našim reprezentantům
dva náročné zápasy na britských ostrovech.
Až dosud jsme tam nevyhráli jediné mezistátní utkání. Hledík byl v nominaci, ale 26.
září v Glasgowě proti Skotsku (2:3) nehrál.
Mužstvo neodjelo domů, sehrálo dva přípravné zápasy v Anglii a trenér Vytlačil stále
hledal tu správnou sestavu. 8. října v Dublinu proti mužstvu Irska (3:1) udělal čtyři
změny ve složení týmu a postavil tři střední
obránce vedle sebe. Na pravém kraji nastoupil Jiří Hledík, ale stačilo pouhých deset
minut, aby na tomto místě zdomácněl a uká-

zal výkon, který Irům způsobil pramalou radost. Nikdo mu neunikl, byl rychlý, důrazný
a bojoval s velkým přehledem. Rudé právo
v pondělí 9. října takto hodnotilo Hledíkův
výkon: „Na pravém místě obrany patřil Hledík k nejlepším hráčům na hřišti. Již od první
minuty platil na irské útočníky svým důrazem
a rychlým startem na míč. Neztratil přehled
při náporu Irů a nejednou dovedl zaútočit
a přesně přihrát našim útočníkům. Ve hře
hlavou vyhrál většinu soubojů.“
29. listopadu 1961 hráli fotbaloví reprezentanti na bruselském Heysel stadionu rozhodující utkání o postup na světový šampionát
1962 se Skotskem. Byl to Hledík, který vstřelil v 70. minutě naši první branku a pomohl
k vítězství 4:2 a k postupu do Chile. Nechyběl v širším výběru, sehrál i první reprezentační zápas v roce 1962 ve Švédsku (1:3).
Před závěrečnou nominací byl vyřazen z reprezentace. Prý za dávno zapomenuté vyloučení na zájezdu Hradce do Indonésie
v lednu 1962…Proč se věc neřešila hned po
návratu? Zřejmě se sečetly všechny „hříchy“…Trošku toho pelyňku provázelo celou
jeho fotbalovou kariéru. Na podzim 1964
byla v Hradci II. liga a Hledík laboroval se
zraněným kolenem. Nechtěl proto nastoupit
v derby v Pardubicích. Jenže nemohli hrát
Pičman a Silbernágl, tak ho trenér Havránek
a Šonka přemluvili. Nastoupil a porážka 0:5
byla naložena na jeho bedra. A ještě se po
Hradci povídalo, že s ním ostatní hráči nechtějí hrát. Tak začal kopat za béčko…
29. června 1966 se uskutečnil přátelský zápas
XI. Jirky Hledíka – Chemie Halle 1:0. Hledíkova
jedenáctka nastoupila v tomto složení: Paulus
– Černý, Hledík, L. Novák – Pluskal, Šafránek
– Pospíchal, Scherer, Masopust, Kvašňák
a Zikán, rozhodoval Josef Hledík. Počasí zápasu moc nepřálo, přišlo jen 3500 diváků, ale
ti nelitovali. Byla to oslava fotbalu, domácí jedenáctka hýřila fotbalovým vtipem, nápady,
přesnými přihrávkami, zpracováním míče.
Byl to koncert bez jediného kazu. Všichni hráči se snažili podat co nejlepší výkon, byla to
pocta velkému hráči.
Na jaře 1967 se Hradec zachraňoval v lize
a za téměř 38letým Hledíkem přišel trenér Dittrich se žádostí, aby se vrátil do ligového mužstva. Nastoupil 16. dubna v Košicích proti
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místní Lokomotivě (0:1) a Čs. sport konstatoval, že Hradec předvedl slabý výkon a není
divu, že se mužstvo dostalo během jarní sezóny do kritické situace. Hledík, který je už
přece jen pomalejší, může těžko situaci zachránit. O tři dny později, přesně v den
svých narozenin, sehrál další ligový zápas –
doma proti Teplicím (0:1). Pochodeň napsala, že byl nejlepším hráčem domácích a svým
výkonem příkladem pro mnoho mladších
spoluhráčů. Prožíval svou poslední ligovou
sezónu, Hradec se nezachránil. Začínal
s mužstvem ještě ve II. lize, zranil se však v přípravném zápase v Jičíně. Musel se podrobit
operaci kolena a to byl definitivní konec
jeho hradecké hráčské kariéry. Chvíli trénoval béčko, později Jaroměř a Dvůr Králové.

9. května 2007 převzal Jiří Hledík v Národním domě na Smíchově Cenu JUDr. Václava Jíry, tzv. Velkou plaketu, kterou Českomoravský fotbalový svaz uděluje osobnostem, které se zasloužily o rozvoj českého
fotbalu.
Jiří Hledík zemřel 25. dubna 2015.
Za Hradec odehrál 149 mistrovských zápasů, z toho 127 prvoligových a vstřelil 10 ligových branek.
1. zápas: 12. dubna 1959 Spartak Hradec –
Spartak Plzeň 2:2
Poslední, 149. zápas: 17. září 1967 VTž
Chomutov – Spartak Hradec 1:1
Ve 28 reprezentačních startech vstřelil jednu
branku.

O čem Se mluví nA FACeBOOKu
V této tradiční rubrice vám přinášíme ohlasy fanoušků z oficiálního
klubového Facebooku, které se tam v uplynulých dnech objevily:
Před sobotním utkání s Třincem: Miroslav Bednář: Abych řekl pravdu,
bojím se, že to bude plichta, ale doufám, že nám pomůžou Budějky!
Tam máme dobrý vztahy 😊 Honza Hefka: Dostali jste další šanci, tak je
potřeba už to teď využít, dotáhnout to do konce!!! Dominik Jon: I když
jedu do Těšína v sobotu, zápas asi nestihnu. Ale uvidím, co se doma dokáže.
Sledujte
klub také na Jaromír Matoušek: jestli chceme tak musíme! Francis Casper: Jako musí!
sociální síti Tabulka je zase vyrovnaná. Petr Van Damme Pipek: Výhra je povinná. OnInstagram
dřej Pilát: Hradec vyhraje, věřím, a pak už to bude jízda až k postupu!
Po vítězném utkání s Třincem: Vladimír Macháček: Takže to vyšlo, jen tak dál.
Martin Rochl: Mladej Rum to rozhodl, gratulace! Josef Kobera: Tuzemák zařídil 3 body  Milan Doležal: Hoši děkujeme. Vladimír Macháček: Bravo Pavlovi! Doufám, že bude jako tatínek. Tomáš Nosek: Nádhera! Jarda Sehnoutka:
Juchůů, díky kluci! Martin Baran: Postup je blízko, hlavně ať je konečně nový
stadion! Marek Tulis: Paráda, kluci. Poslouchal jsem to na Rádiu Gunny a to byla jízda!

Do Třince dorazila také dvacítka těch nejvěrnějších fandů. Ti cestovali převážně přes
noc vlakem, nebo po vlastní ose autem. Velký respekt k nim!!!
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Přírodní produkt pro posílení erekce.
Maca stimuluje sexuální touhu, ženšen
pravý pomáhá vyvolat a zlepšit erekci.

Lékárna Remedika Hradec Králové – Veverkova 1631/5, 500 01 Hradec Králové, PO – PÁ 7.00 – 17.00, tel.: 493 035 319, remedika@khl.cz
Lékárna Na Záchrance Hradec Králové – Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové, PO – PÁ 7.30 – 17.00, tel.: 495 755 257, nazachrance@khl.cz

Podporujeme zdraví
hradeckého fotbalu
a jeho fanoušků

Erstrong 20 tbl
+ dárek 8 tbl zdarma

běžně: 1 100 Kč

999 Kč

Špičkový kloubní přípravek, který jako jediný
v ČR obsahuje kombinaci nativního kolagenu
NCI® , NCII® a vitaminu C.

Cemio Kamzík 60 cps

běžně: 386 Kč

319 Kč

z nákupu zboží v hradeckých lékárnách
REMEDIKA a NA ZÁCHRANCE do 30. 6. 2016.

Kupon na 10% slevu

Nabídka platí v hradeckých lékárnách
REMEDIKA a NA ZÁCHRANCE do 30. 6. 2016.
Při nákupu využijte přiložený SLEVOVÝ KUPON.

běžně: 230 Kč

179 Kč

Rakytník, jako přírodní zdroj vitaminu C,
podporuje obranyschopnost organismu
a snižuje únavu.

Rakytníček 70 tbl

a využijte naší nabídky zvýhodněných doplňků stravy
přispívajících k dobré kondici vašeho zdraví

PŘIPRAVTE SE S NÁMI
NA FOTBALOVÉ LÉTO

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
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844 200 001
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doma

Rychlá půjčka
bez rizika

-32-

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
Fr.-Místek – České Buděj.
Táborsko – Znojmo
Pardubice – Vyšehrad

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

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

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

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
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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

