MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Pátek 30. března 2018 ve 14.00 hod.

Zápas 20. kola

FC Hradec Králové – FK Fotbal Třinec

Program 20. kola (31. 3. 2018):

Program 21. kola (7. 4. 2018):

Opava – Znojmo
Sokolov – Pardubice
Frýdek-Místek – Táborsko
Hradec Králové – Třinec
Příbram – Žižkov
Olympia – Vlašim
Ústí n/L – České Budějovice
Vítkovice – Varnsdorf

České Budějovice – Příbram
Varnsdorf – Olympia
Vlašim – Hradec Králové
Žižkov – Frýdek-Místek
Táborsko – Vítkovice
Znojmo – Sokolov
Třinec – Ústí n/L
Pardubice – Opava
partner utkání:

O dnešním sOuPeŘi
FK Fotbal Třinec, a.s.
Kopaná v Třinci se začala rozvíjet po první
světové válce. V roce 1921 vznikl první polský
klub KS SILA TŘINEC, o rok později německý DSAF TŘINEC a v roce 1923 český
SK TŘINEC, který hrál v soutěžích Slezské
župy fotbalové. Teprve když v roce 1937 převzala SK Báňská a hutní společnost a klub
byl přejmenován na SK ŽELEZÁRNY TŘINEC
se stal nejbohatším klubem na Těšínsku
s novým stadionem na Borku. V sezóně
1937–38 se stal mistrem TŽF a probojoval se
do tehdy druhé nejvyšší soutěže Moravskoslezské divize. Pak ale přišla polská a v zápětí
německá okupace a český SK zanikl. Činnost obnovil SK a polská SILA až po osvobození a samostatně existoval až od roku 1952
kdy došlo ke sloučení pod názvem ZSJ Třinecké železárny, později Baník TŘINEC a TJ
TŽ TŘINEC. Od roku 1994 vznikl fotbalový
klub SK ŽELEZÁRNY TŘINEC.
Významnějších úspěchů zaznamenal třinecký fotbalový klub až pod trenérem Bedřichem Šaflem, kdy postupoval rok co rok výš
z I. A třídy až do II. ligy. Historického úspěchu
dosáhl pod trenérem Rudolfem Labajem
v sezóně 1962–63, kdy vybojoval postup do
I. ligy. O to se zasloužil Eda Štros, Ladislav
Gryč, Ervin Szala, Josef Kretek, Josef Holeksa, Josef Kedzior, Karel Bujok, Valtr Robosz, Štefan Nadzam, Jan Zachar, Roman
Pankovský, Antonín Feber, Josef Bajerovský.
Po roce sice Třinec opět sestoupil, ale od té
doby, s vyjímkou sezon 1987–91, kdy hrál II.
ČNFL a dvou nejslavnějších údobí 1970–73
a 1974–76, kdy hrál I. ligu, byl nepřetržitě
účastníkem II. ligy až do sezóny 2000–01.
Od sezóny 2001–02 se v Třinci hraje MSFL.
Z třineckého fotbalu vyšla i řada československých a českých reprezentantů. K nejslavnějším patří třinecký odchovanec a dlouholetý hráš Sparty Praha Tadeáš KRAUS.
Jako hráč Třince se dostal do čs. reprezentace ještě František KARKO a bratři Karel
a Vlastimil KULOVÉ ti již v dresu Baníku
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Ostrava. kde přestoupili už v dorosteneckém
věku. Posledním nejúspěšnějším odchovancem je bývalý český reprezentant Edvard
LASOTA, hráč Zbrojovky Brno, Slavie Praha,
Drnovic, Olomouce a Zlína, který po patnácti
letech putování po českých prvoligových
stadionech se letos vrátil domů. V čs. mládežnických reprezentacích dosáhl největšího úspěchu Zdeněk CIESLAR, účastník
ME „16“. V reprezentaci hráli dále Jindřich
Bystrianský, Milan Malý, Jan Rusnok. Bohuslav Heczko, Zdeněk Dembinný, Petr Wojnar
a Michael Hupka.
Mimo těchto reprezentantů hrají z odchovanců v jiných klubech Petr Drobisch, Adam
Březina, Martin Zbončák, René Twardzik.
Nejlepší hráči historie třineckého fotbalu,
kteří hráli v dresu TŽ I. fotbalovou ligu:
KEDZIOR Josef, BUJOK Karel, SZALA Ervín,
HOLEKSA Josef, DUDA Erich, KRETEK Josef,
CHUNUZIDIS Janis, BAJEROVSKÝ Josef,
ZBONČÁK Dušan, NADZAM Štefan, ŠTROS
Eduard, ZACHAR Ján, ROKOŠINYI Milan,
PŘEČEK Jaroslav, KOPANICKÝ Vlado, DRAGŮŇ Anton, HUŤKA Marian, ŠKEREŇ Bohuslav, PISARIK Vladislav, LACIGA Jiří, BLÍN
Václav, POŠTULKA Jaroslav, JISKRA Jiří,
KARKO František, VAŠEK Lubomír, KUCHÁR
Štefan, SYKYTA Pavel, KLEČACKÝ František,
SOLČÁN Imrich, NEVRLY Jiří, SVOBODA
Petr, POSPÍŠIL Jan, HADRAVA Vladimír,
GÖGH František, LIŠANÍK Milan, PAUŘÍK Miroslav, BIELY Jozef, ROUBÍČEK Karel, DEMBINNÝ Zdeněk a MROZEK Kazimír.
Další osobnosti třineckého fotbalu:
JAMBOR Jaroslav, HÝL Stanislav, VILÍM Bohuslav, HRUŠKA František, ZAŤKO Daniel,
KRAJČOVIČ Marian, MLEJNEK Miroslav,
JURČEK Zdeněk, BEREŠÍK Ján, KUNERT
Lubomír, PALIČKA Vlastimil, GÁBOR Ivan,
STROUHAL Zdeněk, ŠKOLA Vladislav, BAUMAN Petr, VARGA Bronislav, DOHNAL Jindřich, ROZHON Martin, BARTL Jiří, HLAHŮLEK Miroslav, ČINČALA Václav a další.

sOuPisKA FK FOTbAl TŘineC, a.s.
Fortuna národní liga – jaro 2018
Brankáři:

1

PALEČEK

Lukáš

15. 12. 1980

37 let

197 cm, 90 kg

ADAMUŠKA

Jiří

2. 11. 1993

24 let

192 cm, 90 kg

2

VELNER

Michal

5. 10. 1991

26 let

180 cm, 75 kg

3

CELBA

Josef

30. 1. 1995

23 let

181 cm, 73 kg

5

ILKO

Pavol

20. 5. 1993

24 let

179 cm, 74 kg

8

JANOŠČÍN

Jiří

8. 10. 1992

25 let

179 cm, 74 kg

13

ČELŮSTKA

Marek

13. 8. 1985

32 let

185 cm, 77 kg

14

BEDECS

Imrich

12. 12. 1991

26 let

188 cm, 84 kg

24

MASAŘ

Tomáš

22. 10. 1996

21 let

176 cm, 72 kg

27

REINTAM

Mikk

22. 5. 1990

27 let

191 cm, 84 kg

4

JOUKL

Petr

22. 3. 1983

35 let

170 cm, 66 kg

6

VANěK

Richard

11. 6. 1991

26 let

179 cm, 73 kg

7

22
Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

ŠUMBERA

Šimon

5. 1. 1991

27 let

179 cm, 78 kg

10

SAMIEC

Martin

23. 7. 1998

19 let

180 cm, 76 kg

12

JANOŠÍK

Martin

18. 5. 1993

24 let

172 cm, 68 kg

15

IŽVOLT

Matej

5. 6. 1986

31 let

179 cm, 73 kg

20

HYKEL

Tomáš

23. 11. 1996

21 let

172 cm, 63 kg

21

BUCHVALDEK

Lukáš

30. 1. 1996

22 let

177 cm, 72 kg

JUŘENA

Václav

2. 2. 1991

27 let

187 cm, 72 kg

DEDIČ

René

7. 8. 1993

24 let

193 cm, 87 kg

9
25

Přišli: Tomáš Hykel (FC Baník Ostrava hostování), Lukáš Buchvaldek (SK Sigma Olomouc
hostování). Odešli: Jiří Kateřiňák (FK Mladá Boleslav konec hostování), Martin Motyčka
(MFK Vítkovice), Petr Hošek (1. FC Tatran Prešov).
Realizační tým: Jiří NEČEK – hlavní trenér, Svatopluk SCHäFER – asistent trenéra, trenér
brankářů, Benjamin VOMÁČKA – vedoucí mužstva, MUDr. Tomáš BUZEK – lékař, Česlav
KOłODZIEJ – masér, Tomáš JAKUS – kondiční trenér, Mgr. Karel MACEČEK – fyzioterapeut.
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OHlédnuTí zA minulými záPAsy
18. kolo: FC HK – SK Dyn. České Budějovice 2:1
V prvním jarním domácím utkání jsme hostili na Všesportovním stadionu mužstvo
z jihu Čech Dynamo České Budějovice.
Byl to nesmírně těžký zápas a v prvním
poločase si Východočeši vytvořili několik
šancí a jednu z nich Adam Vlkanova proměnil ve vedoucí gól. Po změně stran se
soupeř zlepšil, ale žádnou loženku si nevytvořil. V 70. minutě hosté snad z první
střely na branku vyrovnali. V samém závěru utkání kopali Votroci volný kop a míč
se dostal k Marku Plašilovi, ten se nemýlil
a rozhodl zápas. Jen tak dál!
Karel Havlíček: „Věděli jsme,
že soupeř je silným týmem,
což se hodně potvrdilo. Byl
daleko víc na balonu, hlavně
ve druhém poločase. Poprvé
jsme hráli na přírodní trávě
a myslím, že jsme trošku tahali nohy v tom měkčím terénu. Soupeř byl
silnější na míči a měl větší držení míče, ale
ve druhém poločase jen jednou ohrozil naši
branku a bohužel z toho padl gól. Je to
šťastné vítězství, ale za celý podzim jsme
žádné štěstí nikde neměli. Teď se to k nám
přiklonilo a jsme za to rádi!“
Milan Černý: „Důležité vítězství v poslední minutě a taková výhra se nám bude hodit. Zápas se vyvíjel tak, že
Budějovice držely víc balón
a kombinačně byli asi silnější.
Ale na to jsme byli připravení
a do žádné velké šance jsme je nepustili. Dá

se říct, že nám to mohlo vyhovovat. Ve druhém poločase ta střela Haška se asi nedala
chytat a on to udělal dobře. Do žádných velkých gólovek jsme soupeře nepustili. Z naší
strany to bylo utkání odmakané a odbojované. Doufám, že se budeme zlepšovat, protože to ideální nebylo. Celý zápas jsme slyšeli povzbuzování našich fanoušků a možná
i oni mají na tom štěstí zásluhu.“
Petr Schwarz: „Bylo to nesmírně důležité a těžké utkání
na těžkém terénu. Na přírodní trávě jsme byli asi dvakrát a o to to bylo pro nás
těžší. Po tom nepodařeném
podzimu, kdy jsme věděli, že
to nebude moc o fotbale, ale o důrazu a bojovnosti. Nebyli jsme moc lepším týmem, co
se týče držení míče a všeho. Chtěli jsme víc
tři body než soupeř a zaslouženě jsme míč
do branky dotlačili a v 92. minutě jsme slavili
tři body!“
Radim Ottmar: „Byl to moc
těžký zápas. Hráli jsme poprvé na přírodní trávě. Bylo
to hodně ubojované utkání.
První poločas byl z naší
strany lepší než ten druhý.
Vytvořili jsme si nějaké šance
a dali gól. Ve druhé půli jsme zalezli a Budějovice měly hru pod kontrolou, ale nevytvářely si nějaké extra šance. Škoda vyrovnávacího gólu. Byl zbytečný. A ten závěr, to
je o štěstí, když jsme balon dotlačili do soupeřovy branky. Týmově jsme za tím šli, abychom ty tři body urvali! Připravil Petr Přibík

18. kolo Fortuna národní ligy, 9. 3. 2018:
FC HK – SK Dyn. České Buděj. 2:1 (1:0)
Branky: 31. Vlkanova, 90+3. Plašil – 72. Hašek. Rozhodčí: Ginzel – Koval, Kožár. ŽK:
92. Sajčič. Počet diváků: 1024.
FC HK: Ottmar – Černý, Čech, Nosek (87.

Plašil), Urma – Martan, Schwarz, Pajer, Funda
(77. Šípek) – Vlkanova, Pázler (77. Janoušek).
SK Dynamo Č. Budějovice: Staněk – Vondra,
Kladrubský, P. Novák, Řezáč – Javorek, Čavoš – Táborský (87. Nitrianský), Hašek, Pešek (90+1. Pouček) – Sajčič.
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OHlédnuTí zA minulými záPAsy
19. kolo: FK Viktoria Žižkov – FC Hradec Králové 2:0
V prvním jarním utkání na hřišti soupeře
zajížděli hradečtí fotbalisté na Žižkov, kde
se střetli s Viktorkou. Hrálo se na těžkém
terénu. Domácí se lépe přizpůsobili a v 1.
poločase se ujali vedení gólem z penalty,
kterou sice Radim Ottmar vyrazil, ale proti
dorážce byl bezmocný. Po změně stran
Hradec ve snaze vyrovnat otevřel hru, ale
přišel druhý gól z brejku a bylo po zápase.
Viktorka byla lepší a důraznější.
Karel Havlíček: „Domácí se
daleko lépe přizpůsobili těm
podmínkám a zmrzlému terénu nebo zmrazkám, které
tam byly hlavně v prvním poločase. Viktorka byla důraznější a hrála jednoduše. My
jsme hráli kolikrát komplikovaně a bohužel
po našich dvou standardkách jsme inkasovali. První byla penalta, kdy jsme špatně dobíhali a Ottmar ji chytil a druhá rozehraný
přímý kop, kde jsme nepřerušili brejk soupeře. My jsme bohužel bránu neohrozili.
Takže 2:0 pro Žižkov zaslouženě.“
Ladislav Martan: „Těžko se
mně to hodnotí, protože výkon od nás nebyl asi takový,
jaký měl být. Věděli jsme, že
budeme hrát na těžkém terénu a asi jsme se tomu přizpůsobili hůř než Žižkov.
Soupeř svou hru hodně zjednodušil a my
jsme zbytečně hráli hodně přihrávek dozadu
a hru jsme si komplikovali. Ale přesto jsme
dostali dva hloupé góly. Z penalty, kterou

jsme měli dobíhat a nedobíhali. A ze začátku
druhé půle uděláme z naší výhody nevýhodu a soupeř nám dá z brejku druhý gól.
Ke konci zápasu, když jsme se dostali trošičku do hry a snažili se hrát fotbal, už bylo
pozdě, Žižkov zalezl a zápas si pohlídal.“
Jiří Janoušek: „Byl to bojovný zápas obou týmů. Domácí měli mírně navrch, ale
nemyslím si, že by nás přehrávali. Prostě tam měli akorát víc standardek, které jsme
si pohlídali. Po jedné standardce následovala penalta. Byla to chyba
bránících hráčů i moje, protože jsme nedobíhali. Ve druhé půli se nic nezměnilo a pořád to bylo o bojovnosti. Pak jsme dostali
druhý gól z brejku a bylo po zápase.“
Adam Vlkanova: „Bylo to
bojovné utkání, bohužel jsme
dostali gól z penalty, kterou
Radim Ottmar chytil, ale
špatně jsme dobíhali, soupeř
byl rychlejší a dokázal míč
dorazit. Měli jsem v zápase
pár brejků, byl jsem v nich i já, ale nedokázal
jsem je vyřešit tak, jak bych si to představoval. Gólman dokázal dobře vyběhnout, jinak
jsem mohl jít sám na bránu. Ve druhé půli
jsme si mysleli, že to tam dotlačíme, ale v 56.
minutě z naší standardky soupeř dokázal
vyjet a nakonec dal gól na 2:0 a už se to
těžko honilo. Pak jsme sice byli víc na balonu, ale žádnou velkou šanci jsme si nedokázali vytvořit.“
Připravil Petr Přibík

19. kolo Fortuna národní ligy, 18. 3. 2018:
FK Viktoria Žižkov – FC HK 2:0 (1:0)
Branky: 29. Kuchta, 56. Urbanec. ŽK: 19.
Čech, 26. Pajer, 28. Kvída – 51. Kuchta, 55.
Košťál, 67. Podrazký. Rozhodčí: Dubravský
– Caletka, Novák. Počet diváků: 781).
FK Viktoria Žižkov: Hrubeš – Dressler, Košťál,

Švejdík, Pardubský – Podrazký, Pavlata –
Štípek (86. Trávníček), Batioja (75. M. Čermák), Urbanec – Kuchta (90. Musa).
FC HK: Ottmar – Černý, Čech (83. Zorvan),
Kvída, Urma – Martan, Janoušek (72. Súkenník), Pajer, Vlkanova – Šípek (46. Schwarz),
Pázler.
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OHlédnuTí zA minulými záPAsy
dohrávka 17. kola: FK Pardubice – FC HK 0:1
V odloženém jarním utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do Pardubic, kde se střetli v tradičním derby
s místním FK. Obě mužstva hrála s maximálním nasazením. Hradecký brankář Radim Ottmar chytil v prvním poločase dvě
stoprocentní šance a Honza Pázler nastřelil tyč. O výsledku rozhodla 27. minuta,
kdy Jirka Funda našel ve vápně Petra
Schwarze a ten vstřelil vítězný gól. Po
změně stran domácí otevřeli hru ve snaze
vyrovnat. Votrokům se tak otevírala cesta
k rychlým brejkům, ale ani jediná z tutovek
v brance Pardubic neskončila. Bylo to
drama až do konce a kluci si za bojovnost
zaslouženě vezou domu tři body!
Karel Havlíček: „Zasloužené
vítězství za to, kolik jsme měli
šancí ke skórování. Držení
balónu bylo na straně domácích, ale v prvním poločase
byly dva rozhodující momenty, kdy Radim Ottmar vychytal dvě velké šance Černého a Fouska.
My jsme trefili tyčku do prázdné brány Honzou Pázlerem a pak jsme gól dali. Takže na
šance 2:2. Ve druhém poločase na šance
tak 4:0 pro nás. Bohužel pojišťovací gól nepřicházel, nepřicházel a kluci
nás nechali na lavičce v nervech až do konce.“
Radim Ottmar: „Pro takové
zápasy, výsledky a atmosféru
se ten fotbal dělá! Já se dnes
ani nebudu hodnotit. Jsou to

super pocity a musíme si to užít. Jsem
hrozně rád, že to takhle dopadlo!“
Otto Urma: „Byl to bojovný
zápas a hodně vyhecovaný
z obou stran. Prostě takové
klasické derby. Dopadlo to
pro nás dobře, dali jsme jeden gól a soupeř žádný.
I když škoda, že jsme nepřidali ve druhém poločase ještě nějakou tu
branku, neboť šance tam byly. Čtyři tutový,
ale bohužel jsme je nedali a trošku jsme se
strachovali až do konce, ale dopadlo to
dobře a tak jsme za to hodně rádi!“
Jan Kvída: „Na Pardubice
jsme se dobře připravili a prvních třicet minut jsme prakticky soupeře do ničeho nepustili a dali jsme gól. Hráli
jsme vysoko nahoře a dostali
jsme se do zaslouženého vedení. Posledních 15 minut první půle nás Pardubice trošku zatlačily, ale celkem jsme to
zvládli ubránit. Radim Ottmar chytil dva góly
po centrech, kdy jsme nezachytili náběh. Do
druhé půle jsme šli s tím, že to Pardubice
trošku otevřou a budeme moct hrát na
brejky. To se nakonec potvrdilo. Měli jsme
tam dvě nebo tři tutové šance a zápas mohl
skončit 3:0 nebo 4:0. Nedali jsme, takže to
byly nervy až do konce. Myslím si, že jsme
Pardubice do žádné tutové šance nepustili.
Je to zasloužené vítězství a na hřišti jsme
bojovali jeden za druhého a to se nám to
vrátilo.“
Připravil Petr Přibík

Dohrávka 17. kola Fortuna národní ligy, 24.
3. 2018:
FK Pardubice – FC HK 0:1 (0:1)
Branka: 28. Schwarz. Rozhodčí: Lerch – Vlček, Vlasjuk. ŽK: 68. T. Čelůstka - 72. M.
Černý, 86. Urma. Počet diváků: 1710.
FK Pardubice: Knobloch – Prosek, Kopřiva,

Šejvl, T. Čelůstka – A. Fousek (62. D. Novák),
Jeřábek, Řezníček, Sokol (62. Mužík) – P.
Černý, Petráň (72. Kašiar).
FC HK: Ottmar – M. Černý, Čech, Kvída,
Urma – Martan (84. Súkenník), Janoušek,
Schwarz, Funda (64. Zorvan) – Vlkanova,
Pázler (90. Plašil).
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jAK TO bylO nAPOsledy
6. kolo Fortuna národní ligy – sezóna 2017/2018
Poprvé v aktuálním ročníku Fortuna národní ligy zavedl los hradecké fotbalisty do Slezska
v neděli 27. srpna 2017. Snad nejvzdálenější soupeř, pokud jde o náročnost cestování, na
ně čekal v Třinci. Poslední dvě utkání zde černobílý balet vyhrál (1:2, 0:1), a tak možná po
třech výhrách, jedné remíze a jedné prohře ze začátku ročníku, mohl být v posledním
měření sil považován za favorita.
FK Fotbal Třinec – FC Hradec Králové 0:0
Rozhodčí: Marek – Podaný, Hock. ŽK: 19. M.
Čelůstka – 28. Mudra, 65. Žondra. Počet diváků: 1077.
FK Fotbal Třinec: Paleček – Ilko, M. Čelůstka,
Bedecs, Janoščín – Reintam, Ižvolt (90. Velner), Kateřiňák, Šumbera – Dedič (90. Juřena), Vaněk. FC HK: Ottmar – Mudra, Čech,
Nosek, Plašil – Schwarz – Krátký, Zorvan
(56. Černý), Súkenník (57. Vlkanova) –
Žondra, Pázler (87. Pajer).

sil vyrazil. Obrovskou šanci měl o pár minut
později Martin Nosek. To když Pázler z trestného kopu poslal tvrdou střelu na Palečka,
ten ji dokázal pouze vyrazit, míč skončil
u Noska a hradecký stoper z malého vápna
pálil pouze do břevna. Následně se kulatý
nesmysl odrazil před branku a domácí se
již poté dokázali ubránit rychlým odkopem.
Velká škoda!
V 19. minutě se střelec Pázler opět postavil
k zahrání standardní situace, ale jeho pokus
tentokrát těsně minul pravou šibenici třinecké branky. Domácí zlobili hlavně centrovanými míči, ať už ze hry nebo ze standardních situací. Vše však dokázala defenziva
Hradce řešit, případně míč stáhl zkušeně do
bezpečí Radim Ottmar. Přestože oba týmy
hrály aktivní, útočný fotbal, tak dominovala

Poslední zápas začal v Třinci svižně z obou
stran. První možnost ohrozit branku si připravili Votroci již ve 3. minutě. Žondra prodloužil na Pázlera, ten ač tísněn dvěma hráči
dokázal vystřelit na domácího gólmana Palečka, ten však jeho střelu s vypětím všech

Tabulka Fortuna národní ligy, sezóna 2017/2018, po 18. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Slezský FC Opava
1.FK Příbram
FK Fotbal Třinec
FK Pardubice
1.SC Znojmo FK
SK Dyn. České Budějovice
FC Hradec Králové
FK Olympia Praha
FC Sellier & Bellot Vlašim
FK Viktoria Žižkov
FK Baník Sokolov
FC MAS Táborsko
FK Varnsdorf
MFK Vítkovice
FK Ústí nad Labem
MFK Frýdek-Místek

19
17
18
18
18
18
19
19
17
19
19
19
16
18
19
17

12
10
9
9
8
7
7
7
8
7
7
5
4
3
3
2

4
2
5
2
5
7
7
6
2
4
4
6
6
5
4
5

3
5
4
7
5
4
5
6
7
8
8
8
6
10
12
10

50:25
29:17
24:16
22:14
24:25
25:14
24:22
22:25
30:25
30:29
21:26
26:29
22:25
19:36
16:37
8:27

40
32
32
29
29
28
28
27
26
25
25
21
18
14
13
11

13
2
5
2
2
1
1
0
-1
-5
-2
-9
-6
-13
-14
-13

Radim Ottmar byl v posledním vzájemném
zápase oporou a míč za svá záda nepustil.
především obrana a brankáři nad útočnými
snahami.
Druhý poločas začal náporem Třince, který
byl v několika případech velmi blízko ke
vstřelení úvodní branky. Ale na straně Votroků buď stál dobře připravený Ottmar,
nebo dobře postavená branková konstrukce. To platilo například ve 49. minutě,
když si na centr z levé strany naběhl domácí
Dedič a ranou orazítkoval břevno. Míč po
jeho ráně skončil jen pár centimetrů před
brankovou čarou hradeckého týmu.
Trenér Karel Havlíček na sílící třinecký tlak
reagoval dvojím střídáním, na hřiště se dostal Milan Černý a Adam Vlkanova. Po jejich
příchodu se hra skutečně více přelila do
středu hřiště a prvně jmenovaný se dokonce

po hodině hry dostal před domácího Palečka. Jeho přízemní pokus skončil jen těsně
vedle levé tyče. Napodobit ho mohl za chvíli
i Adam Vlkanova, ale jeho bomba nabrala
obrácenou faleš a nakonec zamířila až k rohovému praporku.
Domácí borci měli na hřišti viditelnou výškovou převahu. Konkurovat jim mohl jedině
Libor Žondra. Při každém centru před Radima Ottmara museli být hradečtí zadáci
v pohotovosti. Dopředu to také bylo hodně
složité, a tak závěr utkání přinesl spíše boj
a obranné zákroky hradeckých fotbalistů,
než pohlednou kombinaci. Hradečtí však
všechny souboje dokázali ustát a na půdě
Třince doslova vydřeli alespoň bod za bezbrankovou remízu.
Naše obrana měla v Třinci hodně práce (vlevo
na fotu Marek Plašil a vpravo Martin Nosek).

VAlCíŘi z TŘinCe – VzPOmínKA
nA PrVOligOVé záPAsy…
Jen čtyřikrát se hrálo ve fotbalové historii obou měst prvoligové střetnutí mezi Hradcem
Králové a Třincem. A je to už dávno, hodně dávno…
Pohled na nynější druholigovou tabulku ukazuje, že ani v dohledné době se podobného
zápasu nedočkáme. Do první ligy mají určitě blíže hosté, pro které by to byl návrat po dlouhých 42 letech…Přejme jim ho.
V ročníku 1963–64 byl TŽ Třinec prvoligovým nováčkem. Vstup do soutěže mu
nevyšel, po desátém podzimním kole se krčil
na předposledním místě s jednou výhrou
a dvěma remízami. Hradec byl s deseti body
v klidném středu tabulky. V neděli 10. listopadu 1963 se oba soupeři střetli na třineckém hřišti. Hosté přijeli ve „slátané“ sestavě:
Paulus (od 65. minuty Jindra) – Černý, Hledík, Pičman – Kománek, Zelinka – Moník (od
67. minuty Šonka), Tramba, Pokorný, Kvaček, Tauchen.
Hradec se ujal vedení v 19. minutě po sólu
Tramby z poloviny hřiště. Ovšem ani tento
úspěch neprobudil hosty z ospalého výkonu,
který předváděli od začátku zápasu. Když
po změně stran Duda vyrovnal, poznali domácí, že Hradečtí nejsou neporazitelným
soupeřem. Vložili se s velkým elánem do hry
a výsledkem byla druhá branka v 60. minutě,
kterou z dvaceti metrů vstřelil Bajerovský po
hrubé chybě Pauluse, který byl pár minut
poté střídán. Domácí cennou výhru uhájili.
Motorem domácího mužstva byl tehdy třiadvacetiletý Štefan Nadzam, kterého tenkrát
určitě nenapadlo, že za třicet let bude šéfovat
z trenérské lavičky v Hradci Králové.
Jarní odveta se hrála za úplně jiné atmosféry.
Oba soupeři se střetli ve 24. kole, tedy
pouhá tři kola před koncem celé soutěže.
Hradec byl předposlední se ztrátou tří bodů
na ČKD Praha a čtyři body na Třinec. Tenkrát
sestupovala tři mužstva. V neděli 31. května
se tedy hrál klíčový zápas o naději. Začátek
zápasu byl hodně nervózní, ale také hodně
rušný. Tauchen nastřelil tyč, na druhé straně
Jindra zachránil v posledním okamžiku.
V oboustranně neurovnané hře působili hosté
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lepším dojmem. Útočné akce domácích byly
těžkopádné a patřičnou injekcí nebyla ani
vedoucí branka Pokorného ve 28. minutě.
Ručička na hodinách se posunula na 36.
minutu, když hradecký útočník fauloval zadáka hostí. Rozhodčí odpískal proti domácím nedovolený zákrok, obránce hostí si postavil míč a poslal malou domů. Brankář
Štros ji ale nečekal a míč skončil v síti…Někteří hráči se chytali za hlavu, obecenstvo
křičelo gól, domácí hráči šli do středu hřiště
– a rozhodčí Mitrič gól neuznal a kop nechal
opakovat. Proč branku neuznal? Po zápase
řekl, že míčem bylo zahráno dříve, než dal
pokyn ke hře…
Únorovec, noviny pracujících ZVÚ, jeho výkon zhodnotil takto: „I když k němu budeme
velmi ohleduplní a shovívaví, bylo dobře, že
Hradec vyhrál. V jiném případě by to s ním
asi dobře neskončilo…“
Hradec vyhrál 3:0, ještě se trefili Pokorný
a Šonka. Ale k záchraně to nestačilo, ani
Hradci, ani Třinci…
Uplynulo dlouhých osm let, než se oba soupeři opět potkali v prvoligovém boji. Tentokrát
Hradec jako nováček, Třinec už jako zkušený
prvoligový harcovník začínal třetí ligovou sezónu v řadě. V neděli 10. září 1972 se hrálo
šesté ligové kolo a na Malšovický stadion přijel Třinec, v jehož sestavě byl i tehdy pětadvacetiletý Jiří Nevrlý, který se za dalších 23
let mihnul také v hradeckém klubu.
7000 diváků vidělo Hradec nastoupit v sestavě: Kramerius – Fišer, Cerman, Rolko,
Hrůša – Plocek, Kuchař, Franc – Lubas, Tauchen, Finger, střídali Moník a Němeček. V té
sezóně se Hradci na domácím hřišti dařilo,
každý zápas začínal velkým náporem, který

Nástup týmů Hradce Králové a Třince ve vzájemném zápase v r. 1972.
Zleva stojí: kapitán Tauchen, Rolko, Fišer, Lubas, Franc, Kuchař, Plocek, Finger, Cerman,
Hrůša, Kramerius.
většinou končil vedoucí brankou a té se dočkal i v tomto utkání. Ve 24. minutě Fingerovu střelu obránce hostí jen vyrazil, dorážející Tauchen poslal první střelu do tyče,
druhá už znamenala vedoucí branku. Třinečtí fotbalisté se pak soustředili jen na bránění a doplatili na to druhou brankou, kterou
po Tauchenově přihrávce vstřelil Lubas. Domácí se posunuli na krásné páté místo v tabulce.
Uplynulo patnáct kol a všechno bylo jinak.
Oba soupeři bojovali o záchranu, a tak v sobotu 7. dubna 1973 se hrál v Třinci velice
důležitý zápas. Hradec přijel se zabezpečenou obranou a na hřišti bojovali hráči: Kramerius – Fišer, Cerman, Kout, Hrůša – Plocek, Kuchař, Hůlka – Rott, Kubas, Finger,
střídali Zeman a Tauchen.

Kapitán Votroků v ligové sezóně 1972/73
pan Rudolf Tauchen se v tomto utkání
prosadil i střelecky. V pozadí je pan Zdeněk Franc.

Šlo o všechno, ale i tak se hrál dobrý
a slušný fotbal. Domácí měli převahu a doslova se předháněli v zahazování gólových
šancí. Branky se dočkali až ve 43. minutě,
kdy se ze skrumáže trefil Solčán. Po přestávce Spartak hru vyrovnal, více útočil a střídající Tauchen měl na kopačce vyrovnávací
branku. V 60. minutě naskočil do zápasu Jiří
Nevrlý a minutu před koncem si jeho bombu
srazil Fišer do vlastní branky.
Na záchranu nedosáhlo ani jedno mužstvo.
Sestoupil Hradec i Třinec, stejně jako v ročníku 1963–64. Když se Hradec utkal v první
lize s Třincem, vždy to byl boj o záchranu
a vždy to skončilo sestupem obou týmů.
Dočkáme se ještě někdy vzájemného prvoligového duelu?
Jiří Rádl, kronikář FC HK

rOzHOVOr
s Františkem Čechem, obráncem FC Hradec Králové
Před rokem touto dobou bojoval FRAnTišeK ČeCH (12. 6. 1998) ještě za dorostenecký
tým FC Hradec Králové. Výrazná sportovní změna však pro odchovance našeho klubu přišla
v sobotu 13. května 2017. V týdnu před prvoligovým utkáním FC Hradec Králové vs. 1. FC
Slovácko byl k A týmu dosazen namísto kouče Pilného nový trenér Karel Havlíček. S ním na
poslední tři ligové zápasy sezóny přišel i Fanda. Pro mnohé jistě velké překvapení, ne však
pro trenéry, kteří se pohybují u naší mládeže. Ti o kvalitách mladého Votroka věděli! Do
dnešního dne má na svém kontě 3 prvoligové starty a osm ve Fortuna národní lize. Za svoji
zatím krátkou fotbalovou kariéru si dokonce připsal i prvoligový zásah, když svým gólem
rozhodl zatím poslední prvoligové vystoupení Votroků proti Bohemians Praha 1905 (1:0).
Jak s odstupem necelého roku vzpomínáš
na své začátky v dospělém fotbalu?
Přechod mezi dospělé byl pro mě docela
těžký. První zápasy jsem byl z toho určitě
pěkně nervózní, nevěděl jsem, do čeho jdu
a co mě čeká. Kluci v kabině mi však pomohli. Dali mně jednoduchou radu: Ničeho
se neboj, makej a hraj jako v dorostu! Po
prvním zápase jsem se uklidnil a už jsem
zhruba věděl, jak vše probíhá.
V kabině ses tedy zabydlel? S kým si tak
nejvíc rozumíš?
Samozřejmě blízko mám ke všem. Sedím
vedle Sukyho (Súkenník) a Zorviho (Zorvan),
takže s nimi jsem nejvíc v kontaktu.
Kdo ti byl v samotném začátku ze spoluhráčů největší oporou?
Asi Martin Nosek, který mi nejvíc radil. Hrajeme stejný post, a i když v té době nenastupoval, hrál jsem po boku Jirky Bederky,
byl mi s rady na blízku.
Dnes s tebou již trenér Havlíček počítá do
základu, ale na podzim tomu tak zdaleka
nebylo…
Když jsem se v létě vrátil z reprezentačního
srazu (EURO U19 v Gruzii), měl jsem zdravotní problémy. Přetížená lýtka mě vyřadila
zhruba na tři neděle z přípravy, což mi pak
chybělo. Nastoupil jsem tak až na posledních
15 minut v domácím derby proti Pardubicím.
Pak jsem opět stabilně nastupoval, ale v pátém utkání podzimu jsem se znovu zranil.
Měl jsem problém s kolenem a zasáhnul
jsem až do posledního zápasu proti Znojmu.
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Na svém kontě máš prvoligové a druholigové starty. Na který zápas nejraději vzpomínáš?
Asi na ten na Spartě. Byla tam neskutečná
atmosféra a na utkání přišlo necelých deset
tisíc fanoušků. Je jen škoda, že se nám nepodařilo uhrát alespoň ten kýžený bod, který
by nás v té době ještě zachraňoval. Mohli
jsme si to v posledním kole s Bohemkou rozdat o všechno. Ale na „kdyby“ se nehraje.
Letná, to je specifické prostředí. Rozhodí
to mladého hráče?
Byl jsem hrozně nervózní na rozcvičce, ale
jakmile se písklo, vše ze mě spadlo. Hned
jsem se chytnul první, druhou dobrou přihrávkou a vše bylo dobré.
Proti tobě nastoupili reprezentanti, včetně
nejlepšího střelce současnosti Davida Lafaty. Ani tohle tě nevykolejilo?
Na vše jsem se připravoval. Věděl jsem, že
proti němu, ale i proti Šuralovi, budu na hřišti
stát. Během zápasu jsem z toho překvapený
pak nebyl. Připravoval jsem se na to celý týden, abych se pod tlak před nimi nedostal.
Studuješ své protihráče před každým zápasem?
Ano, samozřejmě, hlavně ty ofenzivní, proti
kterým budu na hřišti stát.
Kolik času z přípravy to zabere?
Moc ne. Vše je ve zkratce a podklady nám
dávají trenéři. Já si všímám hlavně útočníků,
jakou preferují nohu, jak se na hřišti chovají,
zda jsou spíš rychlostní, nebo silové typy
a tak podobně.

Vloni jsi byl stálým členem reprezentační devatenáctky. Jak jsi na
tom nyní, aktuálně?
Díky zraněním, která jsem měl na podzim, neabsolvoval jsem žádný sraz.
Nyní bych ale měl být ve dvacítce,
která hraje takovou ligu několika států.
Ale abych se přiznal, vůbec to nesleduji a ani nevím, kdo nás nyní čeká.
Od EURA jsem na srazu nebyl.
Pojďme k tvým fotbalovým začátkům. K fotbalu tě určitě přivedl
taťka…
To sedí (směje se). Ten mě do klubu
přivedl v mých pěti letech. Okolo
sedmi až osmi let mě dokonce s Michalem Šmardou trénoval. Hodně mi
radil a napovídal mi, což jsem byl rád.
On sám fotbal dodnes hraje, sice na
okresní úrovni za Lokomotivu Hradec,
ale hraje! V začátcích mi hodně pomohl nejenom tím, že mě vozil na tréFrantišek Čech se v podzimní sezóně potýkal se zraněninky a kupoval mi kopačky. Byl mi
ním,
ale na jaře nastupuje v každém zápase.
skutečnou oporou a žil můj fotbalový
život se mnou.
Hlavně Puyol, on také není moc velký, ale je
Radí ti i dnes?
soubojový a vždy vyhrával hlavičky. Hrál
To je jasné, i když mám svoji hlavu, rady od
agresivně, četl výborně hru, a to se mi na
něj neomrzí. Stále mi vštěpuje, ať se nebojím
něm líbilo.
hrát, i když něco zkazím, ať jsem i nadále
A vysněná soutěž? Je to tedy La liga?
aktivní. Jeho rady jsou od srdce a pomůžou.
Španělsko, Německo. Tam bych si chtěl jedNa jakého trenéra nejraději vzpomínáš?
nou zahrát.
Rozhodně na pana Karla Havlíčka. Přišel
Jsi Hradečák, narodil ses zde a bydlíš
k našemu týmu v U 16 a od té doby jsem
v Hradci. Je to pro tebe velká zodpovědzačal pravidelně nastupovat. Před tím mě
nost, hájit dres „svého“ města?
trenéři moc nestavěli. Pan Havlíček přišel,
Určitě! Stoprocentně! Beru to, že bojuji za
dal mě z beka na stopera a bylo. Prošel
Hradec, za město, za klub. Nikde jinde jsem
jsem s ním celý dorost a vlastně mě trénuje
nebyl a je to pro mě srdeční záležitost. Mám
do teď.
zde rodinu a známé, takže je nechci v žádCo tě vedlo k rozhodnutí, zakotvit v obném případě zklamat.
raně? Tvoje výška 180 cm tě na post stoPociťuješ na sebe tlak, nebo je to spíš přípera moc nepředurčuje…
jemné, že to tvoje okolí o tobě ví, poznává
V mládeži jsem nastupoval v záloze i v útoku.
tě a fandí ti?
Pak mě jeden trenér strčil na kraj obrany,
Je to obojí. Nechci známé a fanoušky zklaprotože neměl lidi. Tam jsem proti Slavii
mat svým výkonem a na druhou stranu jsem
Praha zahrál výborný zápas a od té doby
rád, když na fotbal dorazí a přijdou se na
jsem hrál na pravé straně obrany. Zde jsem
mě podívat.
však jen střídal. Pak přišel pan Havlíček, urPoznávají tě lidi v restauraci či v kavárně?
čil, že budu na stoperu a od té doby to hraju.
(Směje se) Zatím ne!
Kdo byl tvůj fotbalový vzor?
A co holky?
Mám rád Gerarda Pigué a Carlese Puyola.
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Bránění standardní situace v domácím zápase s Českými Budějovicemi. V hradeckém dresu zleva
Petr Schwarz, Jiří Janoušek, František Čech, Jakub Šípek a Marek Plašil.
(Pokračuje v smíchu) Momentálně žádnou
nemám, tak se můžou hlásit a zajímat se.
Jak si od fotbalu nejraději odpočineš?
Asi doma u televize nebo u jiného sportu
jako je třeba tenis. Také zajdu do bazénu, či
v létě na kolo. Tenis hraju s kluky z kabiny.
Kde nejraději trávíš dovolené a jaká je tvoje
vysněná destinace, kam bys rád zavítal?
Jsem rád u moře. Jako kluk jsem jezdil s rodiči do Chorvatska. Rád bych se podíval do
Ameriky na Floridu.
Hradec Králové je ráj pro cyklisty. Jsi jízdním kolem také trochu postižený, jako
správný Hradečák, nebo všude raději dojedeš autem?
Jak jsem zmínil, vyjedu si rád s rodinou,
s malou ségrou na výlet do lesů na Novém
Hradci. V zimě však preferuji auto.
Kdybys doporučil nějakou oblíbenou trasu
na kolo?
Jezdím po Hradečnici okolo Lesního hřbitova na Výskyt a tam okolo. Dáme se limču,
drobné občerstvení a zpět. Mám rád přírodu.
A co kultura?
Kino a jinak asi nic. Divadlo mě neláká.
Jaký film jsi v poslední době viděl a doporučil bys ho?
-14-

Teď jsem dlouho v kině nebyl, ale nyní se
chystám na Tomb Raider. Na to se těším.
Máš nějakého oblíbeného herce, zpěváka,
film na který se můžeš dívat do nekonečna?
Herec určitě Jim Carrey. Jeho komedie mě
hrozně baví a nasměju se u toho. Ze seriálů
mám oblíbený Okresní přebor a z filmů Já,
mé druhé já a Irena. V tom právě hraje Carrey.
Vraťme se zpět k fotbalu a k aktuální jarní
sezóně. Ta začala vítězstvím (2:1) nad Dynamem České Budějovice velmi dobře…
Do utkání jsem nastoupil s Martinem Noskem. Dali jsme úvodní gól, ale pak jsme nesmyslně zalezli a nebyli vůbec na míči. Budějovice nás přehrávali. Vyrovnali podařenou
střelou zpoza vápna a my jsme šťastně z poslední standardky dali gól a zvítězili. Pro nás
to byly na začátku jara velmi důležité body.
Pak následovalo vyřazení z MOL CUPu Zlínem…
Na Zlín jsme si věřili. Oni nemají ideální období, ale my toho nevyužili. První poločas
byl vyrovnaný s jednou šancí na obou stranách. V druhém poločase padnul hned
zkraje gól, my to otevřeli a oni ke konci po-

tvrdili z brejku. Sice jsme měli šance, ale ty
jsme my nedali.
Na Žižkově jsme na domácí nestačili a po
ne dobrém výkonu jsme z Prahy odjeli
s porážkou 0:2. Na poslední minuty proti
nám naskočil i tvůj bývalý spoluhráč z dorostu, který je ve Viktorce na hostování,
Michal Trávníček. Rozebírali jste nějak
spolu utkání?
K tomu jsme se nedostali. Akorát jsme chvíli
kecali před zápasem. Na Žižkově jsme odehráli špatný zápas a nepovedl se nám. Hráli
jsme strašně složitě. Zápas rozhodla penalta, kterou Oťas (Ottmar) chytil, ale my
jsme ji nedobíhali. Soupeř z dorážky skóroval. V druhém poločase jsme nezvládli naší
standardku a soupeř se prosadil po brejku.
A derby v Pardubicích?
Šli jsme do utkání s tím, že chceme odčinit
porážku ze Žižkova. Hráli jsme jednoduše
od zadu a důležité bylo, že se nám podařilo
vstřelit první gól, který nás uklidnil. V druhém poločase jsme se snažili přidat druhý,
což se nám nepodařilo. Jsme rádi, že jsme
si z Pardubic odvezli 3 body.

S dnešním soupeřem (FK Fotbal Třinec)
jsme se na podzim rozešli smírně bez branek. Jak na zápas vzpomínáš?
Co si pamatuji, tak v Třinci to bylo hlavně
o soubojích. Oni mají urostlé hráče a hrají
jednoduchý fotbal do soubojů. My jsme tam
měli nějaké šance, ale to soupeř také. Takže
nakonec si myslím, že remíza byla spravedlivá.
Co by na něj mohlo platit dnes?
(Přemýšlí) Těžko říct. Trenér něco vymyslí.
Asi kombinační fotbal…
V letošní sezóně se spíše hledáme, než
abychom udávali tempo v popředí tabulky.
Čím to?
Přišli noví kluci, hodně jich odešlo, a podle
mě se tým stále tvoří. Musíme však v budoucnu hrát víc agresivně, tvrdě a víc do
těla. Musíme změnit styl.
Jaký máte cíl pro zbytek sezóny?
Vyhrát co nejvíce zápasů, soustředit se duel
od duelu, abychom ho vždy zvládli. Pak si
můžeme říkat dlouhodobější plány.
Děkuji za rozhovor a ať se ti v černobílém
dresu daří.

...a takhle se na hřišti slavil v nastaveném čase téhož zápasu vítězný gól Marka Plašila.

sOuPisKA FC HrAdeC KrálOVé, a.s.

ReALiZAČní TýM

OBRánCi

BRAnKáři

Fortuna národní liga – jaro 2018
1

12

20

VÍZEK Patrik
26. 2. 1993
190 cm, 83 kg

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

LINDR Jiří
7. 8. 1986
192 cm, 84 kg

2

4

5

9

10

PAJER
Adam
2. 5. 1995
191 cm, 82 kg

URMA
Otto
17. 8. 1994
174 cm, 69 kg

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

HAŠEK
Dominik
19. 7. 1998
186 cm, 77 kg

KRÁTKÝ
Marek
8. 6.1993
179 cm, 76 kg

15

18

23

25

26

KVÍDA Jan
17. 1. 1991
191 cm, 88 kg

FUNDA Jiří
21. 6. 1995
181 cm, 79 kg

MUDRA Jan
22. 1. 1990
182 cm, 72 kg

PLAŠIL Marek
19. 12. 1985
185 cm, 72 kg

ČECH František
12. 6. 1998
180 cm, 70 kg

HAVLÍČEK Karel
trenér
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PRÁŠIL Ondřej
asistent

PODHAJSKÝ Karel – trenér brankářů
JIŘÍK Jiří – vedoucí mužstva
ŠOPÁK Stanislav, MUDr. – lékař
KORBEL Martin, MUDr. – lékař
GRINAC Michal, MUDr. – lékař
TAJZLER Jaroslav – masér
KOBR Aleš – masér, kustod
Mgr. ŠTOVÍČEK Michal – kondiční trenér

DERBY JE NAŠE!!!!

hráč č. 26 – František Čech
obránce FC Hradec Králové

sOuPisKA FC HrAdeC KrálOVé, a.s.
Fortuna národní liga – jaro 2018

ZáLOŽníCi

3

MARTAN Ladislav
2. 10. 1989
176 cm, 76 kg

7

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

8

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

11

ČERNÝ Milan
16. 3. 1988
174 cm, 66 kg

13

14

16

28

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

SÚKENNÍK Igor
25. 10. 1989
174 cm, 70 kg

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

ELIÁŠ Petr
27. 3. 1996
187 cm, 85 kg

17

19

21

ŠÍPEK Jakub
21. 2. 1999
180 cm, 79 kg

PÁZLER Jan
10. 1. 1991
184 cm, 76 kg

ÚTOČníCi

6

MIKER Jiří
1. 4. 1998
176 cm, 69 kg

KROPÁČEK René
5. 7. 1995
188 cm, 79 kg

Přišli: Urma (Teplice), Kvída (Příbram), Eliáš (Králův Dvůr), Kropáček (Domažlice). Odešli:
Shejbal (Teplice), Žondra (Vítkovice), Bederka (Bohemians 1905), Knejzlík (uk. host. Liberec),
Trávníček (na host. V. Žižkov), Jirsák (uk. smlouvy).
Management klubu: Ing. Jiří Sabou – výkonný ředitel, Pavel Krmaš – sportovní manažer,
Helena Výborná – ekonom, Ing. Milan Přibyl, Ph.D. – obchod, Milan Šedivý – marketing, PR
a tiskový mluvčí, Martin Černík – sekretář, Ladislav Škorpil – hlavní skaut, Milan Ptáček – správa
sportovišť.
Představenstvo klubu: MUDr. Jan Michálek – předseda, Ing. Richard Jukl – místopředseda,
Ing. Milan Přibyl, Ph.D., PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., Jiří Kos – členové.
Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Milan Jaroš – členové.
- 17-

juniOrsKý Tým FC HK
Liga juniorů 2017/2018
Konec dobrý, všechno dobré. To platí o juniorském týmu stoprocentně. Do jarních bojů
vstoupili svěřenci trenéra Krejčíka po dvou prohrách (Plzeň, Liberec) a jednom vítězství nepřesvědčivě a náskok na před pronásledovateli se jim smrsknul na minimum. Poté však
kluci zabrali, přivezli bod z Julisky a doma udolali Teplice, takže nakonec se do finálové
skupiny Juniorské ligy probojovali. A že to bylo ještě drama po skončení posledního duelu,
to se dočtete v rozhovoru s trenérem Karlem Krejčíkem na jiném místě Černobílého gólu.
Zde si pojďme popsat poslední dva duely, které Votroci zvládli a celkově čtyři body. Nejprve
se hrál duel s Duklou Praha, která sice do finále nenakukovala, ale na jaře si třeba poradila
se Slavií i s Plzní. Na Julisku tak Votroci odjížděli v plném očekávání.
FK Dukla Praha – FC Hradec Králové 3:3 (2:1)
Branky: 14. a 62. Schranz, 37. Zubašivskij – 54. a 63. Zorvan, 40. Vukčevič. Rozhodčí: Královec – Petřík, Flimmel. ŽK: Doumbia – Kundrt, Krátký, Miker. Diváci: 20. FK Dukla Praha:
Hruška – Koreš, Lauko, Schranz, Doumbia, Zubašivskij, Douděra, Král, Šimek, Hanousek
(46. Greš), Petryk. FC HK: Vízek – Vukčevič, Holeš (46. Brokeš), Zorvan, Krátký, Kundrt,
Kvída, Šípek (53. Gjinollari, 90+2. Mach), Martinec, Mudra, Jukl (46. Miker).
Už od prvních minut se hrál velmi atraktivní fotbal se šancemi na obou stranách. Nejprve se
dostal do nadějné přílezitosti Schranz, proti němuž ale vyběhl gólman Vízek a šanci mu sebral. Na druhé straně pak měl velkou šanci Kundrt, ale balon patrně na brankové čáře dokázali odstranit fotbalisté Dukly mimo svou branku.
Výborný zápas hrál Ivan Schranz. Ve čtrnácté minutě dostal míč přesně do sprintu, dokázal
obstřelit brankáře Vízka a Dukla vedla 1:0. Následně Pražané ještě dvakrát zabrnkali o brankovou konstrukci Laukem a Schranzem až se prosadili po druhé. Výbornou bojovnost
ukázal Lauko, který zachránil téměř ztracený míč, poslal ho na Volodymyra Zubašivského,
který posléze prostřelil Vízka. Nicméně do šaten se odcházelo za stavu 2:1. Po přetaženém
rohu vracel Kundrt míč před branku, odkud ho Danilo Vukčevič uklidil do prázdné branky.
Druhý poločas začala také lépe Dukla. Zatímco na zemi zůstal ležet jeden z hráčů Hradce
Králové, domácí rychle rozehráli a střídající Ivan Schranz obstřelil brankáře Vízka. V tu chvíli

Tabulka Juniorské ligy – Čechy, sezóna 2017/2018, po 22. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
-18-

FK Teplice
FK Mladá Boleslav
AC Sparta Praha
FC Hradec Králové
FC Slovan Liberec
1.FK Příbram
FC Viktoria Plzeň
SK Slavia Praha
FK Dukla Praha
Bohemians 1905
FK Jablonec
SK Dyn. České Budějovice

22
22
19
22
22
21
21
21
22
22
22
22

13
12
10
10
11
10
9
9
7
6
4
4

3
3
6
6
3
5
7
2
3
4
3
3

6
7
3
6
8
6
5
10
12
12
15
15

53:40
50:32
50:21
50:39
46:36
56:49
50:37
45:42
50:57
30:55
30:58
24:68

42
39
36
36
36
35
34
29
24
22
15
15

9
6
6
3
3
5
1
-1
-9
-11
-18
-18

mohli hostitelé zápas definitivně rozhodnout, ale velké šance Koreše a Schranze po rohovém
kopu zůstaly bez využití. Pak se zničehonic prosadili Votroci. Nepřehlednou situaci ve vápně
vyřešil Kundrt posunutím míče na Filipa Zorvana, který si troufl na těžký volej a i s trochou
štěstí procedil míč za záda Hrušky. Brankář Dukly pak kapituloval ještě jednou. A shodou
okolností opět od FIlipa Zorvana. Ten totiž trefil poskakující míč za vápnem tak dobře, že
brankář Hruška se jen smutně podíval. Ve zbytku zápasu sice měli hosté mírnou optickou
převahu, ale výraznějších šancí ubylo. Rozhodnout mohl Schranz, který se probil až před
Vízka, zkusil mu udělat kličku, což ale nezvládl na sto procent a hosté situaci zažehnali.
Body se tak dělily po spravedlivé remíze 3:3.
Fotbalisté Hradce Králové totiž vstoupili do aktuálního ročníku Juniorské ligy porážkou 0:4
právě s Teplicemi, lídrem soutěže. Na konci základní části se však karty otočily, FC HK na
domácí půdě porazil svého soupeře 3:0 a oplatil mu tak podzimní porážku.
FC Hradec Králové – FK Teplice 3:0 (0:0)
Branky: 77. Brokeš, 81. Soukeník, 86. Miker. Rozhodčí: Slabý – Mokrusch, Kříž. ŽK: Kundrt,
Miker (HKR). Diváci: 50. FC HK: Vízek – Mokrejš, Vencl, Miker, Chocholatý (57. Eliáš), Soukeník, Brokeš (83. Petřík), Krátký, Kundrt (66. Samko), Martinec, Jukl. FK Teplice: Němeček
– Berešík (46. Kotrba), Hruštinec, Martirosjan, Šimeček (46. Prpič), Novotný, Gebert (46.
Richter), Zárybnický, Švejda, Zeman (74. Šlitr), Hasil.
První minuty utkání patřily domácímu týmu, který byl aktivnější a snažil se Teplice zaskočit
hned na úvodu klání. To se ale nepovedlo a první šanci si vytvořili naopak hosté. Vízek
ovšem rohový kop i následné centry zlikvidoval a nemusel se tak strachovat o své čisté
konto. O to mohl v 17. minutě přijít Němeček. Ten si však s pumelicí zpoza šestnáctky
dokázal poradit a udržel stav nezměněný. O pár minut později již míč v síti Teplic skončil,
ale rozhodčí zdvihl praporek, kterým signalizoval ofsajdové postavení. Hra se poté poněkud
uklidnila, oba celky bojovaly nesmiřitelně o míč a šance nepřicházely. To vyhovovalo o něco
více hostům, kteří přeci jen měli více ze hry, ale zhodnotit se jim to nepovedlo. Za mrazivého
počasí se tedy šlo do šaten za stavu 0:0.
Hosté začali druhý poločas se třemi změnami v sestavě a hned po deseti minutách to
málem přineslo své ovoce. Po rohovém kopu se totiž Teplice dostaly k zakončení akce na
pravé tyči, ovšem následná hlavička jen těsně minula tyč. Hostující celek se nadále hnal do
útoku a snažil se o prolomení bezbrankového stavu. To se ale málem povedlo naopak soupeři. Ten se totiž dostal do přečíslení tři
na jednoho, ale Němeček si tváří v tvář
nájezdníkovi poradil a udržel svůj tým
ve hře.
Hradec Králové tato situace ale nastartovala a začal být lepším mužstvem. Za
to byl odměněn v 77. minutě, kdy se
Ondřej Brokeš dostal ve vápně k zakončení a nezaváhal. O 4 minuty později
bylo ještě veseleji, Dominik Soukeník
totiž z první poslal míč za bezmocného
Němečka a rozhodl o osudu utkání. Pomyslnou třešničku na dort dodal Jiří Miker, který čtyři minuty před koncem
upravil skóre na konečných 3:0. Domácí
tým tak po perfektně zvládnutém konci
utkání bral všechny tři body.
Foto z vítězného zápasu s Teplicemi, zleva Jakub
Mokrejš, Marek Krátký a Patrik Vízek.
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rOzHOVOr
s Karlem Krejčíkem, trenérem juniorského týmu FC HK
O víkendu skončila základní část Juniorské ligy, alespoň pro FC Hradec Králové. Tři zápasy
má ještě k dispozici, díky neštovicím v mládežnické základně, Sparta Praha (utkání s Příbramí
má již Sparta v tuto chvíli odehráno. Zbývá derby se Slavií a duel s Plzní). A vše je ještě
pěkně zamotané! I pro Votroky to bylo složité. Ti totiž čekali ještě 24 hodin po svém vítězném
utkání s Teplicemi na konečné skóre zápasu Liberec – Dukla. Aby svěřenci trenéra Krejčíka
nakonec mohli postoupit, nesměl tým zpod Ještědu zvítězit o šest branek a více. Povedlo
se, Dukla Praha dvacet minut před koncem snížila na 1:5 a tento stav vydržel až do závěrečného hvizdu. Juniorka FC Hradec Králové se tak může těšit na finálovou skupinu. K rozhovoru jsme povolali toho nejpovolanějšího, trenéra KARLA KReJČíKA.
Jakých bylo pět jarních zápasů?
Start byl velice špatný a v Plzni jsme prohráli
vysokým rozdílem. Další kolo jsme sice porazili Příbram, ale následně jsme doma prohráli s Libercem, což nás málem
stálo postup. Naštěstí jsme poslední dvě kola zvládli, hlavně
to poslední s Teplicemi. Nakonec jsme se, i přes dobře rozjetý podzim, do první šestky doslova procpali.
Postup jste vybojovali, což vás
musí těšit…
Rozhodující utkání s Teplicemi
bylo hráno souběžně s áčkem,
takže si to kluci vybojovali sami.
Doplnila nás pouze čtveřice
kluků z áčka a velmi dobře zápas odehráli
fotbalisti z dorostu. Na tomto utkání se ukázala klubovost a semknutost nás všech. Bylo
na nás všech vidět, že se chceme dostat
mezi ty nejlepší. Myslím si, že my jako klub
musíme sbírat úspěchy, ať je to na jakékoliv
úrovni. Možná to pro někoho bude malý
úspěch, ale my si ho vážíme.
Rozhodující krok jste mohli udělat již před
třemi týdny proti Liberci. Proč to nevyšlo
(prohra 0:3)?
Utkání bylo celý zápas otevřené a vše bylo
o prvním gólu. Ten dal Liberec! Soupeř na
jaro poskládal velice dobrý tým. Vždyť v pěti
duelech ztratil pouze dva body za bezbrankovou remízu s Příbramí a inkasoval pouze
jediný gól. Paradoxně ten padl až ve včerej-20-

ším utkání s Duklou, který nám vlastně zabezpečil postup (usmívá se).
Jak hodně posilovaly ostatní týmy?
Hodně. Do zápasů chodilo hodně hráčů s ligových celků. Trenéři dávali do zápasů ty, kteří se potřebovali rozehrát a potřebovali nasbírat čas ve
hře.
Postup se tedy nerodil lehce…
To je pravda, ale to jsme po podzimu věděli. My jsme tam proklouzli na poslední chvíli díky zápasu Liberce a Dukly. Navíc
z trojice silných týmů Liberec, Plzeň, Příbram se tam jeden nedostane! O všem rozhodnou dohrávky se Spartou.
Co bude následovat?
V první řadě, měli bychom si to ve finálové
skupině užít! Čeká nás konfrontace s nejlepšími mužstvy, které mají prvoligová áčka.
Kluci musejí hrát s chutí. Již nyní jsem například viděl na klucích, kteří přišli z dorostu,
že hráli s ohromnou chutí a nasazením. Vážili
si toho, že si za juniorku mohli zahrát.
Jaký bude systém soutěže? Jak bude vypadat finálová skupina?
Nyní nás čeká čtrnáctidenní pauza a pak začneme opět od nuly. Čekají nás Teplice,
Sparta, Mladá Boleslav a dva z trojice Plzeň,
Liberec, Příbram. Z Moravy pak Karviná, Zlín,
Slovácko a Ostrava.
Děkuji za rozhovor a mnoho zdaru do finálové části.
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dAniel FiněK A dAVid dOležAl
rePrezenTOVAli Čr u18
V přípravných zápasech reprezentačního výběru ČR do 18 let s Dánskem, které se uskutečnili
na domácí půdě v Hradci Králové, nastoupili dva hráči našeho nejstaršího prvoligového dorostu. Jmenovitě to byli DAnieL FiněK a DAViD DOLeŽAL, kteří se ihned po skončení
srazu podělili o své dojmy nejen z reprezentační akce, ale také jsme se bavili o nevydařeném
úvodu jara v celostátní lize dorostu.
Jak hodnotíš obě utkání s Dánskem?
D. Finěk: „Dánové byli opravdu skvělí, moc
nás nepouštěli k míči. My jsme hráli spíše
zezadu a do větších šancí jsme soupeře nepouštěli. V prvním zápase jsme dali dva góly
ze standardních situací a třetí po pěkné kombinaci. Druhý zápas měl podobný průběh
jako první, ale výsledkově skončil nerozhodně 2:2.“
D. Doležal: „Soupeř byl velmi kvalitní, byli
silní na míči. My jsme bránili z bloku a snažili
jsme se o protiútoky. V prvním zápase jsme
si pomohli ze standardních situací, ve druhém jsme bohužel z nich nic nevytěžili. Zápasy hodnotím kladně a jsem rád, že jsem
mohl reprezentovat právě na domácí půdě.“
Co to pro Tebe znamená reprezentovat
Českou republiku?
D. Finěk: „Je to pro mě obrovská čest. Motivuje mě to do další práce, když vidím
ostatní hráče, jak jsou výborní. Musím na
sobě pořád pracovat, zlepšovat se a zkusím
to někam dotáhnout.“
D. Doležal: „Pro mě je to samozřejmě také
čest nosit reprezentační dres. Je to zase
další porovnání s jinými hráči. Zápasy se
hrají ve větším tempu než naše dorostenecká liga a hráči jsou celkově kvalitnější.
Musíme podávat výkony nad hranicemi
svých možností a v tréninku musíme opravdu makat, abychom se zlepšovali.“
Pojďme k dorostenecké lize, která vám
v úvodu jara příliš nevychází. Naposled
s Karvinou doma prohra 0:1, z pěti jarních
odehraných zápasů pouze dva body.
D. Finěk: „Určitě nás to mrzí, dva body z pěti
zápasů je málo. Máme hodně zraněných
hráčů, ale na to se nesmíme vymlouvat. Do-22-

stáváme zbytečné góly ze standardek, což
je nepochopitelný. Někteří hráči neodevzdají
na hřišti všechno a podle toho to také vypadá.“
D. Doležal: „Příprava byla výborná, výsledky
jsme měli až na poslední přípravný zápas
s Pardubicemi dobré. Momentálně je to
špatný, nedaří se nám. Některé zápasy jsme
mohli zvládnout lépe, hlavně co se týká defenzivní činnosti. Musíme přidat, a hlavně
podávat více týmové výkony. To tam zatím
příliš nevidím.
Jak vidíš tvoji budoucnost směrem k Atýmu?
D. Finěk: „Byl bych moc rád, kdybych dostal
šanci v áčku, například zapojit se do tréninku. Vše záleží na mně a na trenérech.
Uvidíme, jak se to vše vyvine.“
D. Doležal: „Je to velká motivace se dostat
do A týmu. Bylo by dobré absolvovat nějaký
trénink s áčkem, který by nás zase posunul
dále. Hlavně co se týká ve hře tělem
a v osobních soubojích, protože hráči jsou
vyspělí, zkušenější a myslím, že by nám to
pomohlo hlavně na této mezinárodní úrovni.“
Jak se připravuješ na přechod do dospělého fotbalu? Ten skok z dorosteneckého
fotbalu je obrovský.
D. Finěk: „Snažím si přidávat tréninkové
dávky. Mám individuálního atletického trenéra, který mi pomáhá se zdokonalovat,
a samozřejmě pracuju neustále naplno.
D. Doležal: „ Tak právě osobní souboje jsou
mojí slabší stránkou, proto mám teď speciální jídelníček a chodím do posilovny pod
dohledem trenéra, abych nabral svalovou
hmotu. Právě pro přechod do dospělého
fotbalu je potřeba zesílit a dělám pro to vše.

Patronem reprezentačního výběru ČR U-18 je legenda českého fotbalu Jan Koller.
Na srazu se potkal také s našimi hráči Danielem Finěkem (vlevo) a Davidem Doležalem (vpravo).
Máš nějakou osobnost, fotbalový
vzor? Kam to chcete ve svém fotbalovém životě dotáhnout? D. Finěk: „Mým fotbalovým vzorem je
Pavel Kadeřábek a právě Bundesliga je mým snem.
D. Doležal: „Jelikož jsem fanouškem
Manchester United, tak mým vzorem je Paul Pogba. Z českých hráčů
například Tonda Barák, který se prosadil do italské ligy. To je ta cesta,
kterou bych se chtěl vydat.
Jaký máte cíl pro zbytek jarní sezóny, ať už v reprezentaci či tady
v klubu?
D. Finěk: „Rád bych se objevil na
dalších srazech reprezentace, a co
se týká v klubu, tak vzhledem
k tomu, že se nám teď moc nedaří,
tak musíme najet zase na vítěznou
vlnu a začít zase vítězit a skončit do
pátého místa.
D. Doležal: „S Hradcem chceme
zvrátit špatnou formu a navázat na
úspěšný podzim. Osobně se budu
snažit podávat kvalitní výkony,
abych si řekl znovu o nominaci na
další reprezentační akce.“
Kluci, děkujeme za rozhovor a budeme vám držet palce!

TAbulKy mládežniCKýCH
A žensKýCH družsTeV FC HK
1. liga Starší dorost U-19, sezóna 2017/18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FC Zbrojovka Brno
SK Sigma Olomouc
FC Viktoria Plzeň
FK Pardubice
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
1.FC Slovácko
FC Hradec Králové
MFK OKD Karviná
1.FK Příbram
FC Fastav Zlín
FK Mladá Boleslav
SK Dyn. Č. Budějovice
FK Teplice
MFK Frýdek-Místek
Bohemians 1905
Slezský FC Opava

21
20
20
21
18
20
21
20
21
21
20
21
21
21
20
20
21
21

16
13
13
11
11
8
8
9
9
10
6
7
6
6
6
4
5
3

0
2
0
3
0
5
3
1
2
0
4
2
3
2
1
2
1
1

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

2
4
5
6
3
6
7
7
9
9
7
9
11
11
13
11
14
17

57:20
41:18
65:31
30:24
49:22
40:35
40:36
38:30
38:34
34:39
30:34
41:40
26:37
25:41
20:35
15:56
19:45
29:60

51
44
41
40
37
35
33
32
32
32
29
28
25
24
20
19
18
11

1. liga Mladší dorost U-16, sezóna 2017/18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
FC Viktoria Plzeň
FC Hradec Králové
FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905
FK Teplice
FK Pardubice
1.FK Příbram
FK Dukla Praha
FC Slovan Liberec
FK Jablonec
SK Dyn. Č. Budějovice
FK Meteor Praha VIII

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

SK Slavia Praha
AC Sparta Praha
1.FC Slovácko
FC Viktoria Plzeň
FC Slovan Liberec
Loko Brno-H. Heršpice
FK Dukla Praha
FC Hradec Králové

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

24
23
18
17
12
10
10
8
8
7
7
5
4
4

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

2
0
1
2
1
2
1
7
1
0
3
1
2
2

0
1
6
6
9
13
14
10
14
15
15
18
18
18

104:19
98:25
74:27
63:39
37:39
45:47
45:45
40:47
32:58
44:62
33:63
31:62
29:83
23:80

74
73
57
55
45
34
33
33
31
29
26
20
18
18

1. liga Ženy, sezóna 2017/18

-24-

13 12
12 10
12 9
13 4
13 2
13 2
13 2
13 2

1
1
0
2
4
3
3
2

0
1
3
7
7
8
8
9

94:10 37
60:5 31
39:1527
17:3014
12:4010
14:52 9
8:51 9
12:53 8

1. liga Mladší dorost U-17, sezóna 2017/18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SK Slavia Praha
FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha
FC Baník Ostrava
1.FC Slovácko
FC Zbrojovka Brno
SK Sigma Olomouc
FK Pardubice
FC Fastav Zlín
FC Hradec Králové
FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905
FK Teplice
MFK Frýdek-Místek
1.FK Příbram
MFK OKD Karviná
Slezský FC Opava
SK Dyn. Č. Budějovice

20
20
17
21
20
21
20
21
21
21
21
21
20
20
20
20
21
21

18
13
13
12
10
11
10
8
6
9
7
5
5
4
4
5
5
2

1
2
1
1
3
2
1
3
6
1
2
4
3
3
2
1
0
0

1
1
0
1
3
1
3
4
2
1
1
3
3
2
3
1
1
5

0
4
3
7
4
7
6
6
7
10
11
9
9
11
11
13
15
14

75:11
49:29
54:11
46:25
32:27
35:34
41:24
32:20
23:32
42:38
24:36
28:43
31:30
23:55
36:62
29:55
26:51
21:64

57
44
41
39
39
38
35
34
32
30
26
26
24
20
19
18
16
11

1. liga Starší žáci U-15, sezóna 2017/18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Slavia Praha
AC Sparta Praha
FC Hradec Králové
Bohemians 1905
FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav
SK Dyn. Č. Budějovice
FK Teplice
FC Slovan Liberec
FK Pardubice
FK Meteor Praha VIII
Mostecký FK
SK Kladno
1.FK Příbram

16 15
16 13
16 10
16 7
16 8
15 8
16 7
16 7
16 5
16 5
15 2
15 3
15 1
16 0

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

0 0 76:10
0 2 65:14
4 2 40:12
2 4 25:20
2 5 32:25
1 5 44:17
1 7 32:30
1 7 33:34
2 6 21:29
2 8 21:25
4 7 16:37
0 12 18:49
0 12 12:62
0 14 10:81

47
41
34
29
28
27
24
24
23
19
14
9
7
4

1. liga Dorostenky st. U-19, sezóna 2017/18
19
13
9
-7
-11
-12
-9
-10

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

AC Sparta Praha
1.FC Slovácko
SK Slavia Praha
SK DFO Pardubice
FC Hradec Králové
FC Viktoria Plzeň
FC Zbrojovka Brno
Bohemians Praha

14 12
14 10
14 9
14 7
14 5
14 4
14 3
14 2

0 2 63:6 36
0 4 78:2530
1 4 44:1628
1 6 26:4022
1 8 19:3116
3 7 32:4215
1 10 13:4710
1 11 14:82 7

15
9
7
1
-5
-6
-11
-14

Pořiďte si kartu Votroka
a získejte slevy
u našich partnerů.
Více na www.fchk.cz/kartavotroka.

Aquacentrum
Hradec Králové

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

přijme do pracovního poměru
NOVÉ
VÝHODNĚJŠÍ
PODMÍNKY!

ŘIDIČE A ŘIDIČKY

autobusů a trolejbusů
městské hromadné dopravy
POŽADUJEME:

DALŠÍ NABÍZENÉ VÝHODY:

• věk nad 21 let, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní
stav, trestní bezúhonnost, výpis z evidenční karty řidiče
• řidičské oprávnění skupiny D, uchazečům s řidičským
oprávněním skupiny C nebo B uhradíme rozšíření oprávnění v
naší autoškole
• profesionální chování a příjemné vystupování

• náborový příspěvek ve výši 10 000,- Kč
• trvalé zaměstnání u stabilní společnosti s 90 letou tradicí
• podíly na hospodářských výsledcích
• odměny při významných pracovních a životních výročích,
odměny za jízdu bez nehod
• jistota pravidelného příjmu
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní připojištění 2,5 % z hrubé mzdy
• 5 týdnu dovolené
• zvýhodněné jízdenky MHD i pro rodinné příslušníky a další
zaměstnanecké výhody

VÝHODY:
• měsíční hrubý výdělek až 27 000 Kč
• údržba a opravy svěřeného vozidla jsou zajištěny servisem
• moderní vozový park s rozvojem podílu elektrobusů
• pracovní komfort zvýšen odstavováním vozidel v zastřešeném
prostoru
• příjemné zázemí pro řidiče
• práce vhodná též pro ženy
• kvalitní ošacení (služební stejnokroj)
• výkon práce v Hradci Králové
• pevný rozpis směn
• možnost zkrácených pracovních úvazků

DPmHK, a.s. si vyhrazuje právo náborovou kampaň kdykoli ukončit.
Oznámení o ukončení náborové kampaně zveřejní na www.dpmhk.cz

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

tel. 495 089 231 nebo 495 089 111

www.dpmhk.cz

rOzlOsOVání A VýsledKy
Fortuna národní liga – jaro 2018
16. kolo (25. 11. 2017)
Sokolov – Ústí n/L
Vítkovice – Opava
Hradec Králové – Znojmo
Frýdek-Místek – Pardubice
Olympia – MAS Táborsko
Příbram – Třinec
Varnsdorf – Viktoria Žižkov
České Budějovice – Vlašim
17. kolo (3. 3. 2018)
Vlašim – Příbram
Žižkov – Olympia
Pardubice – Hradec Král.
Třinec – Frýdek-Místek
Znojmo – Vítkovice
Táborsko – Sokolov
Opava – Ústí n/L
České Buděj. – Varnsdorf
18. kolo (10. 3. 2018)
Sokolov – Opava
Frýdek-Místek – Znojmo
Ústí n/L – Pardubice
Příbram – Táborsko
Olympia – Třinec
Vítkovice – Žižkov
Varnsdorf – Vlašim
Hradec Král. – Č. Buděj.
19. kolo (17. 3. 2018)
Varnsdorf – Příbram
České Buděj. – Olympia
Žižkov – Hradec Králové
Vlašim – Frýdek-Místek
Pardubice – Vítkovice
Třinec – Sokolov
Znojmo – Ústí n/L
Táborsko – Opava
20. kolo (31. 3. 2018)
Opava – Znojmo
Sokolov – Pardubice
Frýdek-Místek – Táborsko
Hradec Králové – Třinec
Příbram – Žižkov
Olympia – Vlašim
Ústí n/L – České Buděj.
Vítkovice – Varnsdorf

-30-

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

1:0
0:1
0:0
5:0
2:0

0:3
0:0
3:1
0:0
3:5
2:1

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

21. kolo (7. 4. 2018)
České Buděj. – Příbram
Varnsdorf – Olympia
Vlašim – Hradec Králové
Žižkov – Frýdek-Místek
Táborsko – Vítkovice
Znojmo – Sokolov
Třinec – Ústí n/L
Pardubice – Opava

26. kolo (5. 5. 2018)
Ústí n/L – Příbram
Vítkovice – Olympia
Sokolov – Hradec Králové
Pardubice – Třinec
Znojmo – Žižkov
Táborsko – Vlašim
Opava – České Buděj.
Frýdek-Místek – Varnsdorf

22. kolo (14. 4. 2018)
Olympia – Příbram
Znojmo – Pardubice
Ústí n/L – Táborsko
Opava – Třinec
Sokolov – Žižkov
Vítkovice – Vlašim
Frýdek-Místek – Č. Buděj.
Hradec Králové – Varnsdorf

27. kolo (12. 5. 2018)
Frýdek-Místek – Vítkovice
Příbram – Sokolov
Hradec Králové – Ústí n/L
Olympia – Opava
Vlašim – Znojmo
Varnsdorf – Pardubice
České Buděj. – Táborsko
Žižkov – Třinec

23. kolo (21. 4. 2018)
Příbram – Hradec Králové
Olympia – Frýdek-Místek
Třinec – Vítkovice
České Buděj. – Sokolov
Varnsdorf – Ústí n/L
Vlašim – Opava
Táborsko – Znojmo
Žižkov – Pardubice

28. kolo (16. 5. 2018)
Opava – Příbram
Ústí n/L – Olympia
Vítkovice – Hradec Králové
Sokolov – Frýdek-Místek
Táborsko – Žižkov
Třinec – Vlašim
Pardubice – České Buděj.
Znojmo – Varnsdorf

24. kolo (25. 4. 2018)
Frýdek-Místek – Příbram
Hradec Králové – Olympia
Pardubice – Táborsko
Znojmo – Třinec
Opava – Žižkov
Ústí n/L – Vlašim
Vítkovice – České Buděj.
Sokolov – Varnsdorf

29. kolo (19. 5. 2018)
Vítkovice – Sokolov
Frýdek-Místek – Ústí n/L
Hradec Králové – Opava
Olympia – Znojmo
Příbram – Pardubice
Varnsdorf – Táborsko
České Buděj. – Třinec
Vlašim – Žižkov

25. kolo (28. 4. 2018)
Hradec Král. – Fr.-Místek
Příbram – Vítkovice
Olympia – Sokolov
Žižkov – Ústí n/L
Varnsdorf – Opava
České Buděj. – Znojmo
Vlašim – Pardubice
Třinec – Táborsko

30. kolo (26. 5. 2018)
Znojmo – Příbram
Pardubice – Olympia
Táborsko – Hradec Králové
Opava – Frýdek-Místek
Ústí n/L – Vítkovice
Sokolov – Vlašim
Žižkov – České Buděj.
Třinec – Varnsdorf

 
    

sezóna 2017–2018

Partner Fotbalové akademie
FC Hradec Králové

ČeRnOBíLý GÓL – programový bulletin pro domácí utkání FC Hradec Králové v soutěžním ročníku 2017/2018
Fortuna národní ligy. Cena: 20 Kč. Obsah – marketing FC HK – Milan Šedivý. Náklad: 400 ks. Vydává FC Hradec
Králové, Malšovický 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

