MaLšOviCký stadiOn hradeC kráLOvé

středa 14. března 2018 v 17.00 hod.

MOL Cup 2017–2018 – čtvrtfinále

FC Hradec Králové – FC Fastav Zlín

Program čtvrtfinále MOL Cup 2017–2018 (původní termín 28. 2. 2018):

FK Mladá Boleslav – FC Baník Ostrava
FC Hradec Králové – FC Fastav Zlín
FK Jablonec – 1.FC Slovácko
SK Slavia Praha – FK Slovan Liberec

partneři utkání:

O dnešním sOupeŘi
FC FASTAV Zlín, a.s.
První fotbalový oddíl byl ve Zlíně založen v roce
1919. Dostal název SK Zlín a útočištěm se mu stalo
hřiště na pronajatém trhovišti zvaném "Za sýpkou".
Po výpovědi z tohoto hřiště bylo nutné se obrátit na
firmu Baťa, která za roční poplatek 5 korun pronajala
klubu pozemek na Deštěnce. Spolupráce s firmou
Baťa pokračovala dále, v roce 1924 se název změnil
z dosavadního SK Zlín na SK Baťa Zlín. Fotbal se
stal součástí reprezentace továrny. Ještě v tomtéž
roce bylo vybudováno v prostoru za nynějším nádražím nové hřiště, které bylo dokončeno postavením kryté tribuny v roce 1926.
Mezi roky 1926 až 1938 se klub snažil postoupit do
vyšších soutěží. V roce 1932 se SK Baťa Zlín stal
poprvé mistrem Hanácké fotbalové župy a získal
také titul "Mistr Moravy". O dva roky poté – v roce
1934 byl otevřen nový stadion "U elektrárny", který
na tehdejší dobu jeden z nejkrásnějších v republice.
V roce 1938 vyhrálo mužstvo SK Baťa Zlín bez jediné
porážky vyhrál Moravskoslezskou divizi a postoupil
do nejvyšší soutěže – státní fotbalové ligy. Největšího
úspěchu dosáhli v ligové soutěži 1942/1943, kdy
skončili na třetím místě za Slavií a Spartou a tentýž
úspěch zopakovali rovněž v dalším roce.
Hned po válce se družstvu SK Baťa opět vedlo –
skončilo ve skupině A I. ligy druhé za AC Spartou.
O rok později byla účast zlínských v I. lize velmi nedůstojně ukončena. V posledním ligovém utkání byla
zjištěna úplatkářská aféra a kluby Kladna, Baťa Zlín
a tehdejší SK Židenice byly potrestány sestupem do
divize. Zpět do nejvyšší soutěže se mužstvo dostalo
v roce 1950, aby po dalším roce opět sestoupilo.
Toto se opakovalo také o tři roky později. V březnu
1958 došlo ke sloučení tělovýchovných jednot, a tím
i ke sloučení tehdejších bývalých oddílů Jiskry a Spartaku. V té době hrálo nové mužstvo TJ Gottwaldov
většinou ve II. lize, a to bez výrazných úspěchů.
Patnáct dlouhých let nepostoupil Zlín do I. ligy, toto
se podařilo zvrátit v roce 1969. O rok později se
mužstvo stalo vítězem Čs. poháru, když ve finále
porazilo Slovan Bratislava 2:1. O dva roky později
však následoval další sestup z celostátní I. ligy, který
se za dva roky zastavil až v III. lize, zvané národní.
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Od 1. ledna 1990 se městu vrátil historický název
Zlín, což se projevilo také v přejmenování fotbalového
klubu. Do sezóny 1990/91 vstoupil jako samostatný
právní subjekt Football Club Svit Zlín – FC Svit Zlín.
Rozdělení Česka a Slovenska na dva samostatné
státy pomohlo Zlínu do nově vzniklé české ligy. K postupu mu stačilo šesté místo. Po dvou 11. pozicích
však klub znovu spadl do druhé ligy.
Na přelomu milénia dohnaly klub finanční problémy.
Hráčům nechodily výplaty, na Vánoce dostali část
dlužných peněz, které ale museli utratit v určených
obchodech. Závazky po předchozím majiteli měl
převzít Svit, jenže také místní firma se dostala do
ekonomických potíží. V kritické chvíli vstoupila do
dění zemědělská firma Lukrom podnikatele Zdeňka
Červenky, který je dodnes stoprocentním majitelem
fotbalového klubu.
Příchod nového a spolehlivého hlavního partnera
klub stabilizoval a sportovně šel okamžitě nahoru.
Po postupu do první ligy v roce 2002 v ní setrval
sedm let v řadě pod názvem FC Tescoma Zlín. Dvakrát se zúčastnil letního Poháru Intertoto. Zlín se
v lize postupně zhoršoval, v sezoně 2008/09 spadl
do druhé ligy, kde zůstal šest sezon. V roce 2012
vystřídala Tescomu v názvu developerská společnost
Fastav. Do první ligy se Zlín vrátil ze třetího místa v
sezoně 2014/15, protože druhý Varnsdorf se kvůli
nevyhovujícímu stadionu postupu vzdal.
Následující sezona 2016/17 se pak stala jednou
z nejúspěšnějších v dějinách klubu. Zlín senzačně
vedl ligu od 5. do 9. kola, po půlce soutěže byl třetí
a ačkoliv se na jaře zase výsledkově trápil, šesté
místo je jeho maximem od rozpadu federace. Vrcholem sezony bylo květnové finále Českého poháru,
které na vyprodaném olomouckém stadionu vyhrál
nad druholigovou Opavou 1:0 gólem Roberta Bartolomeua. Díky příznivé shodě okolností a vítězství
Manchesteru United v Evropské lize se klub poprvé
v historii kvalifikoval do skupinové fáze Evropské
ligy. Na startu nové sezony pak Zlín získal obnovený
Česko-slovenský Superpohár, v Uherském Hradišti
porazili symbolicky Slovan Bratislava opět v penaltovém rozstřelu.

sOupisKa FC Fastav Zlín, a.s.
heT liga – jaro 2018
Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

ZLáMAL

Zdeněk

17

DOSTáL

Stanislav

20. 6. 1991

185 cm, 82 kg

44

šišKA

Jan

31. 1. 1998

190 cm, 89 kg

16

MATeJOV

róbert

5. 7. 1988

179 cm, 75 kg

18

gAJič

Zoran

18. 5. 1990

187 cm, 84 kg

20

BiJiMine

Jonathan Kabasele

9. 7. 1997

191 cm, 88 kg

21

hnAníčeK

Josef

28. 12. 1986

183 cm, 81 kg

22

BArTOšáK

Lukáš

3. 7. 1990

177 cm, 69 kg

23

KOPečný

Miloš

26. 12. 1993

178 cm, 76 kg

27

BAčO

Ondřej

25. 3. 1996

187 cm, 81 kg

5

hrOneK

Petr

4. 7. 1993

182 cm, 75 kg

8

JiráčeK

Petr

2. 3. 1986

180 cm, 77 kg

11

DžAFič

Adnan

10. 5. 1990

183 cm, 81 kg

12

TrAOre

ibrahim Benjamin

16. 9. 1988

187 cm, 82 kg

13

JAníčeK

Tomáš

7. 9. 1982

185 cm, 80 kg

14

hOLZer

Daniel

18. 8. 1995

175 cm, 71 kg

28

eKPAi

ubong Moses

17. 10. 1995

178 cm, 75 kg

90

VuKADinOVič

Vukadin

14. 12. 1990

182 cm, 76 kg

95

MehAnOVič

Mirzad

5. 1. 1993

175 cm, 71 kg

7

žeLeZníK

Lukáš

18. 6. 1990

180 cm, 82 kg

9

VyhnAL

Pavel

25. 5. 1990

189 cm, 79 kg

10

BeAugueL

Jean-David

21. 3. 1992

196 cm, 96 kg

29

SLAMěnA

Patrik

7. 7. 2000

177 cm, 69 kg

5. 1. 1985

193 cm, 98 kg

Realizační tým:
Vlastimil PeTržeLA – hlavní trenér, Jan SOMBerg, Jan KAMeníK – asistenti trenéra,
Otakar nOVáK – trenér brankářů, David huBáčeK – vedoucí týmu, Michal MOLeK –
kondiční trenér a masér, Patrik hučKO – kustod, masér, Kateřina DAViD – fyzioterapeut,
MuDr. Miroslav Budoš, MuDr. Marcel guřan – lékaři
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jaK tO bylO napOsledy
22. kolo ePojisteni.cz ligy, sezóna 2016/2017
na poslední vzájemné utkání s Fastavem Zlín vzpomínají Votroci v dobrém. i když… Bohužel,
ani vítězný konečný výsledek 3:1 jim na záchranu v ePojisteni.cz lize ročníku 2016/2017 nestačil. Jako kdyby den, kdy se utkání odehrálo, tedy na apríla, si z příznivců černobílých
barev vystřelil. Pojďme si zápas z 1. dubna 2017 (17.00 hod.) ještě jednou připomenout!
FC Fastav Zlín – FC HK 1:3 (1:2)
Branky: 13. Beauguel – 9. M. černý, 36.
P. černý, 69. hůlka. rozhodčí: Machálek –
Wilczek, Koval. žK: 63. Traoré – 62. Krátký.
Počet diváků: 4011.
FC Fastav Zlín: S. Dostál – Pazdera, Jugas,
gajič, hubáček (69. živulić) – V. Vukadinovič,
Traoré, hnaníček, štípek (61. Diop) – Beauguel, Fantiš (54. holík). FC hK: Ottmar –
Krátký, nosek (76. Chleboun), hůlka, Mudra
– Trubač (90. žondra), Janoušek, Jirsák, M.
černý (88. Súkenník), Malinský – P. černý.
Za slunečného počasí si první zákrok duelu
připsal radim Ottmar, kterého potrápil centr
Davida štípka. Ačkoliv byli domácí v úvodu
aktivnějším týmem, tak překvapivě se z první
branky radovali Votroci. Stalo se tak v 10.
minutě, kdy rychlý útok vedený po ose Malinský, Mudra zakončoval Pavel černý. Brankář Dostál však balon pouze vyrazil a Milan
černý dokázal ve skluzu rozvlnit síť, 0:1.
radost z první branky však hradci vydržela
pouhé tři minuty. Zlínský Fantiš přihrál
ideálně na Beauguela a francouzský útočník
levačkou propálil radima Ottmara, 1:1. Východočeši se nevzdávali a po centru Malinského mohl hlavou zakončovat Pavel černý,
o kousek letící balon netrefil. Zajímavou možnost měli na druhé straně také svěřenci
kouče Bohumila Páníka, kdy centroval rychlík Vukadinovič a aktivní Beauguel na zadní
tyči nezakončil přesně.
na druhé straně zatáhl míč po pravé straně
Tomáš Malinský, jenž svým centrem našel
hlavu skvěle hrajícího Pavla černého. hlavička mířila jen těsně nad branku Zlína. Aktivita Votroků byla oceněna ve 36. minutě,
kdy brankář Dostál hrubě podcenil centr Ma-4-

linského, kulatý nesmysl pak dopravil do
zcela prázdné brány Pavel černý, 1:2. V závěru prvního poločasu předvedl hezkou individuální akci Dan Trubač. Po jeho nahrávce
vyslal nebezpečnou jedovku Mudra a zlínský
Dostál měl opět plné ruce práce. Vedení Votroků bylo tedy po prvním dějství hry absolutně zasloužené.
Začátek druhé pětačtyřicetiminutovky byl
z obou stran opatrnější. Zlín se marně snažil
o dobývání hradecké obrany, která dnes působila velmi jistě a kompaktně. ševci měli
velkou šanci na vyrovnání až v 64. minutě.
Po rychlé kombinaci se ocitl na pravé straně
úplně volný Pazdera, jeho pokus už směřoval do brány Votroků, ale v poslední možné
chvíli vytasil famózní zákrok Martin nosek
a skluzem zachránil. Z následného rohu ne-

Do posledního utkání proti Zlínu (jaro 2017) nastoupil i stoper Lukáš Hůlka, dnes opora obrany
pražských Bohemians 1905.

Pavel Černý dnes střílí góly za Pardubice. Zlín prošel stejně jako náš tým za poslední
rok velkou hráčskou obměnou, na soupisce má velký počet fotbalistů ze zahraničí.
bezpečně pálil Traoré, Votroci se ubránili.
V 69. minutě bylo prakticky o osudu utkání
rozhodnuto. Z rohového kopu si našel míč
Lukáše hůlku a jeho premiérová branka
v hradci Králové zajistila dvoubrankové vedení, 1:3. Zlínu se v dalším průběhu hry nedařilo, k vidění bylo velké množství nevynucených ztrát. Ke vstřelení kontaktní branky
pak nebylo daleko po přihrávce Diopa a zakončení hnaníčka, ten ovšem nemířil
přesně. Ještě větší příležitost přišla v 82. mi-

nutě a opět u toho byl senegalský útočník
Diop. Jeho střelu však bravurně zneškodnil
hradecký radim Ottmar.
V samotném závěru ještě mohl skóre upravit
střídající živulič, skvělý Ottmar potvrdil výbornou formu a svou svatyni ubránil. i proto
fotbalisté hradce Králové po dlouhých osmi
zápasech poznali radost ze zisku tří bodů
a v tabulce ePojisteni.cz ligy se dotáhli na
třinácté Bohemians 1905. To jim však v konečném účtování nebylo nic platné.

Z této prvoligové sestavy je v současnosti v Hradci 6 hráčů.

Zápasy FC HradeC KrálOvé
v mOl Cup 2017/2018
Votroci jsou ve čtvrtfinále domácího poháru MOL CuP 2018. Jak byla cesta trnitá? čtyři zápasy, čtyři výhry v základní hrací době s týmy od krajského přeboru, přes divizi a třetí ligu,
až po prvoligové Teplice. Celkové skóre 19:4. Svěřenci Karla havlíčka ani jeden ze soubojů
neodehráli před vlastním publikem. Až nyní se Zlínem to bude v letošním ročníku premiéra.
O devatenáct branek v soupeřově síti se postaralo celkem devět Votroků, přičemž nejvíce,
přesněji pět, jich vsítil nejlepší střelec Fortuna národní ligy 2017/2018 Jan Pázler.
Cesta FC Hradec Králové do čtvrtfinále MOL CUP
2017/2018:
TJ Červený Kostelec – FC HK 1:7 (0:5)
Branky: 51. Hundák – 8., 13. a 43. Pázler, 31., 82.
a 84. Zorvan, 42. Schwarz. ŽK: 79. Koval. Rozhodčí:
Rejžek – Vlasjuk, Vodrážka. Diváci: 1385.
SK Červený Kostelec: Kobos – Kováčik, Vejman,
Koval, Štelzig (47. Runkas) – Bárta (75. Hála) – Srkal, Petrů, Barták, Hundák (53. Martínek) – Hlava.

FC HK: Vízek – Mudra, Bederka, Nosek, Trávníček –
Schwarz, Jirsák – Martan (46. Krátký), Zorvan, Vlkanova (66. Žondra) – Pázler (46. Súkenník).
FC Slovan Velvary – FC HK 0:1 (0:0)
Branka: 84. Miker, ŽK: Holub, Rozhodčí: Lerch, Koval, Kubr, Počet diváků: 600.
FC Slovan Velvary: Měsíček – Obrtlík, Ludvík (9.
Stýblo), Tenkl, Červený, Budějský, Šalda, Chrobák,
Pavlíček, Holub, Vašut.

Filip Zorvan vstřelil v Červeném Kostelci 3 branky.
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FC HK: Lindr – Pajer, Čech, Martinec, Mudra – Jukl
(67. Pázler), Schwarz – Krátký, Trávníček (46. Zorvan), Súkenník (74. Miker) – Žondra
HFK Olomouc – FC HK 1:8 (0:4)
Branky: 51. Tilkeridis – 5., 30., 59., Žondra, 24.,
41. Pázler, 70 Shejbal, 76. Šípek, 83. Černý. ŽK: Tilkeridis. Rozhodčí: Slabý – Dresler, Caletka. Počet
diváků: 223.
1. HFK Olomouc: Mucha (46. Kubica) – Starý, Drmola, Horka (46. Spurný), Seibert, Dabić (46. Tilkeridis), Banasik, Plesník, Karčmář, Hornich, Řehák.
FC HK: Vízek – Pajer, Bederka, Čech, Knejzlík – Šípek, Černý, Zorvan (67. Súkenník), Shejbal, – Pázler
(46. Jukl), Žondra (72. Patrick).
FK Teplice – FC HK 2:3 (0:1)
Branky: 57. Vaněček, 91. Vondrášek – 30. Súkenník,
54. Miker, 58. Shejbal, Rozhodčí: Matějček (Ginzel)
– Melichar, Fišer, ŽK: Kučera, Počet diváků: 1123.
FK Teplice: Diviš – Krob, Jeřábek, Král, Vondrášek
– Kučera, Soungole – Urma (68. Šup), Suchan (46.
Trubač), Vošahlík (55. Vaněček) – Červenka.

Ve Velvarech nám houževnatý soupeř nedal nic
zadarmo, do sestavy tehdy naskočila letní posila
Adam Pajer, který dnes patří k oporám týmu.
FC HK: Lindr – Trávníček, Nosek, Bederka, Mudra –
Shejbal (72. Pajer), Súkenník, Zorvan, Jirsák, Krátký
(84. Martan) – Miker (70. Šípek).

V Olomouci se proti svému bývalému týmu HFK Olomouc Libor Žondra blýskl třemi góly.

se Zlínem si tO CHCeme rOZdat
FiFty FiFty, ŘíKá trenér HavlíčeK
na papíře se to může zdát, jako bitva Davida s goliášem. Desátý tým druhé ligy se ve
čtvrtfinále MOL Cupu postaví obhájci trofeje, přičemž favorit střetnutí je tak jasně daný.
Jenže zdání může klamat. hradec Králové se Zlína nebojí a trenér „votroků“ Karel havlíček
věří, že jeho tým sehraje s Moravany vyrovnanou partii.
Jako jediní z druholigových týmů jste došli
až do čtvrtfinále. Už to samo o sobě je
parádní úspěch. Berete to tak, že už máte
splněno?
ne. V žádném případě
nemůžeme říct, že
máme splněno! Jsme
sice jediný druholigový
tým ve čtvrtfinále, ale
chceme
dosáhnout
ještě výš. Ovšem bereme to s pokorou
právě i proto, že jsme
jediný tým z nižší ligy.
MOL Cupu jsme sice na
začátku sezony přikládali trochu nižší význam, ale došli jsme až
sem. A teď narazíme na
vítěze minulého ročníku, takže nás nečeká
nic lehkého.
V osmifinále jste vyřadili silné Teplice. Jak
na ten zápas vzpomínáte a co bylo tím
hlavním faktorem, který vás tehdy dovedl
až k postupu?
My jsme sice vyřadili Teplice, ale těsně předtím jsme v druhé lize prohráli se Sokolovem... na Stínadla jsme tak jeli s velkou pokorou. Byli jsme pracovití a ze začátku utkání
měli i trošku štěstí, když Teplice neproměnily
dvě šance. nehráli jsme ale vůbec špatně
a dokázali dát tři góly. Vstřelit tři branky proti
ligovému mančaftu opravdu není špatná vizitka. Myslím si, že to bylo výborné utkání.
Právě z Teplic přišla v zimě zatím nejvýraz-8-

nější zimní posila – záložník Otto Urma.
Proč jste si do týmu vybral právě jeho?
šlo o rošádu s honzou
Shejbalem. Tihle dva
kluci byli ve svých klubech už delší dobu
a potřebovali oživení.
nazval bych to hokejovým trejdem. Věříme, že
jim to pomůže a že pro
nás bude Otto přínosem. A když už odcházel levák, potřebovali
jsme získat jiného. Tam
jsme měli deficit.
Kromě Shejbala mužstvo opustil třeba i Jiří
Bederka. Cítíte se tak
být před jarem oslabení?
uvidíme, jak se podaří
nahradit kluky, kteří
odešli. Věříme ale, že se
naše mužstvo ještě více
semkne a budeme konkurenceschopnější, než
jsme doteď byli.
Pojďme teď ke Zlínu, který je obhájcem
trofeje. Jak moc prestižní by bylo takového soupeře vyřadit?
Prestiž je už jen to, že my jako jediný druholigový tým hrajeme s obhájcem titulu.
V této fázi jsme si už nemohli vybírat. Převažovali názory, že Zlín je soupeř schůdnější
než někteří další. Já ho ale vůbec nepodceňuji. V této sezoně už nejspíš nemá jinou
možnost se do poháru dostat než přes MOL
Cup. Bude to tak pro něj velmi důležitý souboj.

Ve Zlíně hrají fotbalisté jako Jiráček, Železník nebo Mehanovič. Na koho si musíte
dát největší pozor?
Zlín má všechny posty zdvojené. na každém
postu si trenér Pánik může vybrat mezi velmi
kvalitními hráči a nám nezbývá, než to přebít
bojovností a přidat i fotbalovou kvalitu.
Zkrátka si to se soupeřem rozdat fifty fifty.
Co je podle vás vůbec největší zbraní Fastavu?
hru Zlína jsme ještě nezkoumali úplně detailně, ale určitě se podíváme na jeho první
jarní zápasy a z nich budeme vycházet. Většinou ale praktikuje rozestavení 4-4-2, hodně
napadá a snaží se hrát kontaktně. Ovšem
uvidíme, jak to bude na jaře. My soupeře
každopádně detailně nastudujeme a až poté
budeme stavět taktiku.
Sledoval jste výkony Zlína v Evropské lize?
Jaký dojem na vás zanechal?

Myslím, že se tam Zlín učil. Je to kompaktní
celek, který sbíral zkušenosti a těch pár odehraných zápasů ho určitě posílilo. V tomto
směru má nad námi navrch.
Berete jako velkou výhodu, že budete hrát
doma?
neberu, protože my tady velkou podporu
bohužel nemáme. na poslední utkání se
Znojmem se přišlo podívat asi 600 lidí…
Bouráme stadión a stavíme nový, ale s tím
se musíme poprat. Je to sice pořád lepší
než jet do Zlína, ovšem že by to pro nás
byla nějaká velká výhoda, to asi ne.
Když se vrátíme ještě ke Zlínu, tak na odchodu z něj je záložník David Štípek. Existovala také možnost ho získat zpět do
Hradce?
neuvažovali jsme o něm. Vím, že tady byl
ještě za mého předchůdce, ale v našich plánech nefiguroval.

Přehled účasti FC Hradec Králové v pohárových ročnících samostatné ČR.
Ročník
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
1996/1997
1995/1996
1994/1995
1993/1994
Celkem

Dosažená fáze
Osmifinále
Osmifinále
čtvrtfinále
Osmifinále
3. kolo
Osmifinále
3. kolo
2. kolo
Osmifinále
Osmifinále
3. kolo
Osmifinále
Semifinále
3. kolo
2. kolo
3. kolo
Osmifinále
2. kolo
Osmifinále
2. kolo
2. kolo
2. kolo
3. kolo
Vítěz
Osmifinále

Zápasy
4
3
7
5
3
3
2
1
5
7
3
4
6
3
2
2
2
2
3
1
1
2
4
6
3
84

Výhry
4
2
4
2
2
2
1
0
3
4
2
3
4
2
2
1
1
1
2
0
0
0
2
3
1
48

Remízy Prohry
0
0
0
1
1
2
2
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
2
1
2
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
2
2
1
3
0
1
1
15
22

Skóre
19:4
7:5
17:7
10:4
10:2
6:3
3:4
0:0
12:5
13:10
4:2
8:5
12:7
6:4
7:1
4:1
3:3
2:0
9:1
0:3
1:1
2:7
13:10
8:4
11:1
187:94
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stránKy Z HistOrie
Zlínské (gottwaldovské) vzpomínání…
Jak Hradec v roce 1936 bojoval se Zlínem o postup do ligy.
V prvním ročníku jednotné divize se Votroci
„rozkoukávali“ a po jedenácti zápasech odehraných na podzim 1934 otevírali na
sedmém místě druhou polovinu dvanáctičlenné tabulky. na jaře k jedenácti podzimním
bodům přidali dvanáct a skončili čtvrtí za vítězným náchodem, českými Budějovicemi
a Dvorem Králové.
V čerstvě profesionálním klubu se sice každý
rok měnilo vedení, ovšem jednotliví šéfové
nastolili a drželi se stejného kurzu. Jednoznačným cílem byl postup do ligy, dokonce vedení přivedlo placeného trenéra
s měsíční gáží 500 korun. Stal se jím Josef
horejs, bývalý hráč AC Sparty a DSV Saaz.
Postupné investice pomohly. hradec si hned
na podzim 1935 vytvořil v divizi takový náskok, že si mohl dovolit na jaře výrazně polevit, a stejně dosáhl postupu do kvalifikace
o ligu. Byly to ale nervy!
V posledním kole už ani neměli postup ve
vlastních rukou; hráli v Karlových Varech
proti tamní Slavii, která na jaře stoupala tabulkou vzhůru, zatímco jejich nejbližšího
konkurenta SK české Budějovice, o pouhý
bod zpět, hostily slaboučké Kopisty. hradec,
na jaře z formy, ve Varech očekávaně prohrál
a zdálo se, že postup si nechal utéct. radost
na dlouhou cestu domů mu zařídila až
zpráva o nečekané prohře Budějovických
na Mostecku.
hradec každopádně místo pohodových výletních zápasů čekalo pořádně horké léto.
na cestě do ligy, po níž už fanoušci Votroků
doslova prahli, totiž stály v cestě těžké překážky: Viktoria žižkov, mistr středočeské divize, SK Baťa Zlín coby vítěz divize moravskoslezské, šK rusj užhorod coby šampion
Slovenska a Podkarpatské rusi a mistr soutěže německého svazu DSV Mährisch
Schönberg (ze šumperka).
-10-

Síly byly rozloženy jasně: žižkov byl hlavní
favorit na první místo, o druhé postupové
se měly utkat Zlín, užhorod a hradec. Mährisch Schönberg byl outsiderem.
hradec vstoupil do kvalifikace v sobotu 13.
června porážkou 0:3 s Viktorkou. hrálo se
na stadionu Slavie před sedmi tisíci diváků
a hrálo se tvrdě. například nachtmann, stabilní levé křídlo Votroků, dohrával po srážce
s Mourkem s nalomeným žebrem.
O týden později měl hradec v kvalifikaci
volno, což přišlo vhod – mohl nabrat síly
před nejdůležitější fází turnaje, v níž se utkal
se dvěma nejvážnějšími konkurenty o druhé
postupové místo: na konci června přijel
K nemocnici Zlín, na začátku července mířili
hradečtí do užhorodu.
Baťův tým byl z těchto tří soků v závěsu za
Viktorií žižkov papírově nejsilnější; přinejmenším proto, že v jeho středu nastupoval
stříbrný medailista z MS 1934 štefan čambal. O významu zápasu svědčí i to, že ševci
přiletěli do hradce letadlem. A nebyli sami.
„S mužstvem přijede na 2000 fans ze Zlína,
kteří si již reservovali 250 míst na tribuně
a 150 sedadel ve hřišti. Jest hlášeno 6 autobusových výprav a mluví se dokonce o vypravení zvl. vlaku ze Zlína do hradce Králové,“ zvala na utkání sobotní Osvěta lidu.
V neděli 28. června vidělo 4000 diváků nastupovat domácí v této sestavě: Kotík –
Kraus, němeček – Milkin, Frýba, Lhoták –
nezbeda Balashazy, Jaroš, Sůra a nachtmann. Fanoušci Baťovců přijeli plni očekávání, jejich tým byl favoritem. Domácí se ale
do svého soupeře obuli pořádně. štěpánek
sice poslal do vedení Zlín, ovšem Jaroš ve
druhé půli dvěma góly během pěti minut zařídil hradci vítězství 2:1. Bylo hráno ostře,
na čemž větší vinu mají domácí, jejichž vítězství si jejich příznivci přáli za každou

Před zápasem s Baťou Zlín 2:1. Zleva stojí: Němeček, Kotík, Frýba,
Kraus, Lhoták, Nachtmann, Sůra, Balasházy, Jaroš, Nezbeda a Milkin.
cenu,“ pomyslně se mračí referát národní
politiky. „čambal nestrkal nohy, kam nemusel, neboť zvláště na něho se hrálo unfair.“
hradec vyloženě ukopal svoje první vítězství

v kvalifikačním turnaji a touha po lize sílila.
V Osvětě lidu už se spřádaly plány na triumf
v užhorodě o týden později a rostlo nadšení
z toho, jak bude postup na dosah.
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Ale nebyl. V užhorodě SK hradec podlehl
0:1 a další neděli doma nestačil na Viktorii
žižkov, se kterou prohrál 0:2.
Ze čtyř zápasů, v nichž hradečtí dosáhli celkového skóre 2:7, bylo jasné, že by se musel
stát zázrak, aby mohli pomýšlet na postup.
Mizivou šanci na postup vnímalo i vedení
klubu, a tak se rozloučilo s trenérem horejsem a mužstva se ujal trenér štumpf. hradečtí nastoupili v neděli 2. srpna 1936 ve
Zlíně k zápasu v pozměněné sestavě: Kotík
– Jaroš, němeček – Milkin, Frýba, Balasházy – nezbeda, Mráz, Lhoták, šnajberk,
nachtmann.
Změna trenéra ani osob a obsazení v útoku
nedokázaly nic udělat s faktem, že dosavadní výsledky rozleptaly psychiku týmu.
Opět se hrálo na rozbahněném hřišti, po
celý zápas i celý den před ním pršelo. Přihlíželo pouhých 1500 diváků. čambal tentokrát nastoupil ve středu útoku SK Baťa,
vedle něj na spojkách kmitali štěpánek
a šmejkal. Od samého úvodu byl pod palbou brankář Kotík, kterého neustále zaměstnávala trojice středních forvardů vedená
čambalem. První gól SK Baťa dal ve druhé
minutě Dujsík a několik dalších situací vyřešil právě hostující gólman. „Domácí jsou
dokonalými pány na hřišti a obrana hostí je
v ohni. není divu, že ztrácí chvílemi hlavu
a vypomáhá si ostrostí, kterou soudce trestá
dvěma trestnými kopy,“ popisuje úvodní minuty zápasu list Zlín a pochvaluje si, že jsou
domácí i nadále „nepřetržitě v krásné ofensivě.“
Druhý zlínský gól přidal „až“ v 31. minutě
záložník šmejkal po čambalově přihrávce –
a hradec se zhroutil. Podle referátu Zlína se
až v poslední minutě první půle prokousali
hosté k ohrožení Parákovy brány, ovšem to
už bylo skóre 5:0 pro domácí. Ještě rychlejším tempem padaly góly za Kotíkova záda
po přestávce. SK Baťa zvýšil šest minut po
zahájení druhé pětačtyřicetiminutovky na
6:0, ačkoli hrál od pauzy v deseti bez zraněného štěpánka. Ten se vrátil na hřiště až
o minutu později. Když se redaktor Zlína ve
výčtu gólů dostává ke stavu 9:0 (v 65. minutě), nadechuje se k tomu, aby trochu
zhodnotil i hru Votroků. nuže: „hradeckým
-12-

selhaly nervy. nebyli prostě schopni obrany
a dívali se jen bezmocně, jak kolem nich
skvěle fysicky i duševně disponovaní baťovci
procházejí, jak se jim líbí.“
S takovým náskokem v zádech domácí polevili – deset dlouhých minut nedali gól
a “hra nabyla rázu vysloveně pěšího,“ píše
Zlín. Za stavu 10:0 pak pokazil Parákovi čisté
konto po akci na levém křídle hradecký
nachtmann, jenže to bylo ze strany Východočechů všechno. Během posledních pěti
minut přidali další dvě rány Langer a šmejkal
a SK Baťa se radoval z neuvěřitelného vítězství 12:1.
hradečtí se vraceli domů se silnou pachutí.
nejen že se nepodařilo napravit dosud
chabý útok, navíc přestala fungovat i obrana
a záloha. A to výrazně.
Pod dojmem vysoké prohry svolal SK hradec na úterý 4. srpna schůzi, k níž pozval
všechny hráče i vedení výpravy, aby vysvětlili
příčiny porážky, která byla v dějinách klubu
největší. Vůdcové výpravy prohlásili, že Baťa
hrál skutečně skvěle, a že hradečtí hráči postrádali bojovnost i umění. hráči si zase stěžovali na terén, a pak i na depresi způsobenou první brankou a poukazovali na
skutečně výbornou hru domácích. neobvykle vysokou prohru prý tedy způsobila duševní deprese „všech“ hráčů…
To všechno by nebylo nejhorší. Ano, hradec
přišel o naději na postup, jenže navíc se vyrojily zvěsti, že také o sportovní čest. že za
peníze prodal hru a výsledek zápasu. Podle
názoru mnoha zasvěcených tomu tak
v tomto případě skutečně bylo. Výbor klubu
sice toto vážné obvinění vyšetřoval, ovšem
dokázat něco některému hráči nemohl.“
Pod Bílou věží došlo na nevyhnutelné:
„Trapné, skutečně mistra divise českého
venkova nedůstojné porážky způsobily, že
nespokojené obecenstvo hledá příčiny,“ hřímala Osvěta lidu a pustila se do neodborného vedení klubu. „Kdo nám chybí, jsou
staří footballisté, lidé, kteří se bili za náš klub.
Ať přiloží ruku k dílu, ne ve výboru, ale každou neděli, nechť se rozjedou po sportovních hřištích a hledají hráče.“
Tak neslavně skončil první hradecký pokus
o prvoligovou soutěž.

Sportovní gesto Rudolfa Tauchena na jaře 1965
První májová neděle, 2. května 1965, se
vskutku vydařila. Pěkné počasí přilákalo
7000 diváků na staré hřiště
u nemocnice. hrálo se 19. kolo
ii. ligy a Spartak hradec Králové bojoval o návrat na prvoligovou scénu. Byl na druhém
místě tabulky, o pouhý bod za
vedoucí Duklou Praha B. Soupeř – TJ Gottwaldov patřil
k lepším týmům soutěže.
Běžela 20. minuta zápasu, po
krásné výměně míče mezi Tauchenem a Kopečným zakončil
Tauchen akci pohotovou střelou. Brankář
gottwaldova se po ní vrhnul, ale zbytečně.
Míč šel těsně kolem tyče do autu a od zadního oplocení proklouzl zezadu do sítě. Viděli to hráči, viděli to diváci. gottwaldovský
brankář míč klidně vylovil ze sítě a stavěl si
jej na čáru. Ale rozhodčí Korelus, který měl
zakrytý výhled, ukazoval na střed hřiště
a uznával branku. Domácí hráči se divili, ale
postavili míč na střed, někteří diváci se ra-

dovali z laciné branky, ostatní kroutili hlavou,
gottwaldovští hráči pochopitelně velmi důrazně protestovali.
rozhodčí Korelus šel za doprovodu několika hráčů za pomezním, ale nic se neměnilo,
po dohodě s ním znovu ukázal
na střed hřiště. hosté protestovali dál, vyrazili s rozhodčím
k brance a ukazovali mu, kudy
šel míč. Do toho se míchali diváci, ale Korelus trval na svém
rozhodnutí.
Konec pětiminutovým protestům udělal Tauchen. šel za rozhodčím, podal mu ruku a potvrdil, že míč šel opravdu
vedle. Diváci sportovní gesto Rudolfa Tauchena odměnili mohutným potleskem.
Ten den hradec porazil gottwaldov 4:0, dvakrát střílel Kopečný, jednou se trefil Schmidt
a Zikán.
A 13. června 1965 Spartak hradec Králové
slavil návrat do nejvyšší soutěže.
Jiří Rádl – kronikář FC HK

Rudolf Tauchen (vpravo) společně s trenérem Františkem Havránkem v roce
1966. O 14 let později byl pan Havránek šéf olympijských vítězů z Moskvy.
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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

hráč č. 5 – Martin Nosek
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.
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Valid thru:

License plate:

ROZHOVOR
s Martinem Noskem, obráncem FC Hradec Králové
Když společně se Španělem Titem přišel do Hradce Králové před třemi lety na zkoušku,
nikdo v té době nevěděl, na jak dlouho. Přeci jen, jednalo se o testované hráče ze Slovenska.
Zatímco španělský záložník si po půlročním angažmá balil kufry a kupoval zpáteční letenku,
Martin nosek zůstal a navíc, dnes se z něj stal jeden z nejdůležitějších článků sestavy
Votroků, na kterém může kouč FC Hradec Králové stavět.
Na konci ledna letošního roku uběhly tři
roky, co jsi zde pod lízátky podepsal
smlouvu. Jaké to pro tebe bylo, a stále je,
období?
Za ty tři roky jsem si tady zvykl, jsem zde
s rodinou a narodil se nám v Hradci také
syn, takže spokojenost. S manželkou jsme
se zde zabydleli a je to nyní určitě daleko
lepší, než když jsme sem tenkrát přicházeli.
Když se vrátíme o tři roky zpět a podíváme
se na tvůj příchod do prvního „zahraničního“ angažmá, respektive na příchod na
zkoušku…
Bylo to určitě zajímavé období. V začátku
mně pomohlo hlavně to, že zde byli Kuci,

tedy Martin Kuciak, a Juraj Križko. Ti mně
pomohli s vybavením všech potřebných dokladů, s orientací v novém prostředí a s prvotním ubytováním. Na začátky vzpomínám
rád, bylo to super.
Jenže oni po sezóně odjeli a ty jsi zde vydržel dodnes…
Poprvé jsem podepsal smlouvu na dva a půl
roku a ta mně vypršela nyní v létě. Neměl
jsem důvod odcházet, tak jsme se s klubem,
přesněji se sportovním ředitelem Pavlem Krmašem, domluvili na jejím prodloužení.
Jak jsi již prozradil, v Hradci ses zabydlel
a dokonce se ti zde i narodil syn. Dá se
tedy říct, že jste zde nalezli druhý domov?

Martin Nosek a Igor Súkenník jako patroni „svého“
mládežnického týmu na společném tréninku.
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Martin Nosek v akci – foto z podzimního domácího utkání se Znojmem.

Tak se to dá říct úplně přesně. Když nejsme
u rodičů na Slovensku, jsme v Hradci. Je to
náš druhý domov.
A jak se v tobě zakořenil hradecký fotbal?
V profesionálním fotbale působím jedenáct
let a za tu dobu jsem prošel pouze třemi
kluby. Vyrůstal jsem v Dubnici, kde jsem na
úrovni A týmu působil pět sezón, pak pár
let v Ružomberku a nyní v FC Hradec Králové v podstatě začínám čtvrtý rok. Když
mohu porovnat, tak v srdci mi navždy zůstane mateřská Dubnice. Tam jsem vyrůstal
a dali mi tam úplné začátky. Na druhé místo
hned řadím Hradec. Oblíbil jsem si to tady
a jsme zde s rodinou spokojení.
Na které období, sezónu, nejraději vzpomínáš?
Když jsem sem přišel, tak se hned spadlo
z první ligy a moc jsem nehrál. V následující
sezóně jsme postoupili zpět a odehrál jsem
skoro všechny zápasy. Možná jsem chyběl
pouze ve dvou utkáních, když jsem stál za
žluté karty. Na tuhle druholigovou sezónu
vzpomínám rád.
V ní jsi vytvořil stoperskou dvojici s Pavlem
Krmašem, současným sportovním ředitelem. Byla to pro tebe velká škola?
-18-

Ano! Pavel přišel jako velmi zkušený hráč
z bundesligového Freiburgu. Měl toho
mnoho za sebou a musím říct, že toho nedal
mnoho jenom mně, ale celému týmu!
Tento rozhovor vzniká pro pohárové utkání
se Zlínem. Co pro tebe fotbalový pohár
znamená? Jsou podobné souboje odlišné
od těch, ve kterých se soupeří o body do
tabulky?
(Zamyslí se) Určitě v tom rozdíl je. Navíc,
v druhé lize nyní musíme sbírat body, abychom hráli výše. Pohár by měl být pro nás
takovým zpestřením sezóny. Ovšem, čím
dále postoupíte v poháru, tím zvučnější
jméno získáváte. Letos jsme mezi osmi nejlepšími v České republice, hrajeme proti prvoligovému Zlínu a všem chceme dokázat,
že jsme mezi vyvolenými po právu.
Zatímco ve Fortuna národní lize se tolik
bodově nedaří, v Mol Cupu jsme mezi
osmi týmy jediným druholigovým zástupcem. Čím to?
Těžko říct, proč se nám na podzim tolik nedařilo. Pevně věřím, že po dobré zimní přípravě se vše na jaře změní a i my budeme
sbírat body a v tabulce se posuneme výš.
Jaká byla podzimní cesta pohárem?

Začali jsme v Červeném Kostelci, kde to byla
příjemná a pohodová atmosféra. A to i díky
trenérovi, který odtud pochází. I díky němu
přišlo na zápas mnoho diváků. Pak jsme jeli
do Velvar, kde hrají divizi. Na tento zápas
jsem nebyl nominován. Odehráli jsme ho
v úplně jiném sestavě, než předchozí utkání
Fortuna národní ligy. Třetí kolo jsme na HFK
Olomouc zvládli. Čekali jsme sicei těžší zápas, ale nakonec z toho byla jednoznačná
záležitost. Kluci, kteří do utkání nastoupili,
podali velmi dobrý výkon a zaslouženě vyhráli rozdílem třídy.
A pak již přišly Teplice a výhra 3:2 na soupeřově hřišti…
Ano, tam jsem již hrál celý zápas. Oni měli
svižný začátek, prvních deset až patnáct minut odehráli ve svižném tempu, měli dva
náznaky šancí a my jsme je překvapili přes
brejky. V tomto utkání jsme byli produktivní
a po zásluze postoupili na úkor favorita.
A dnes Zlín… Ci si do utkání přát?
Všichni bychom si přáli, kdybychom soupeře co nejvíc potrápili a samozřejmě postoupili. Vím, že to bude těžký zápas a postoupit by chtěli i oni. Ale my hrajeme doma!
Dá se náš MOL CUP srovnat se slovenským Slovnaft Cupem?
Když jsem ještě naposledy hrál na Slovensku za Rožumberk, zápas se hrály dvoukolově, ale nyní je to stejné, jako v Česku. Řekl
bych, že slovenský pohár je podobný tomuto českému.
Od letošního roku jsou všechny fáze poháru jednokolové…
Je to pro slabší týmy výhoda. A když ještě
hrajete doma, výkonnostní rozdíly se mohou
smazat. Doufám, že překvapíme letos i my!
Hned po čtvrtfinále MOL CUPu přijdou
první kola v druhé lize, kde jsme zatím na
nelichotivém desátém místě. Co pro to
udělat, abychom šli tabulkou výše a obsadili místo adekvátní tomuto klubu?
No, co pro to udělat? Lépe hrát! Zlepšit na
jaře hru a vyhrávat. Na podzim jsme sice
byli v mnoha duelech lepším týmem, ale
utkání končily remízou.
Image se dá zlepšit i pohárem, i když
všichni víme, že případná cesta do finále
je hodně složitá…

Tak to je pravda. My máme pohár pro jaro
takové zpestření, i když ho bereme s plnou
vážností a budeme se snažit postoupit!
Jak máš dnešního soupeře zmapovaného?
Některé hráče znám, i když v poslední době
se tam mnoho kluků vystřídalo. Znám například Roba Matějova, se kterým jsem hrál
ještě na Slovensku. V minulé sezóně vyhráli
pohár, takže vítězství budou chtít obhájit.
V lize se jim moc nedaří, tak si vše budou
chtít spravit v poháru a jít co nejdál.
Dá se vzít Zlín třeba za příklad, když oni
hráli ještě před třemi lety druhou ligu a letos již evropský pohár?
Příklad si z nich vzít můžeme, ale vše je jen
a jen na nás.
Co může na soupeře platit?
Myslím si, že kvalita hry bude na jejich straně
a budou mít víc balón v držení. My je nesmíme pustit do šance a naopak se musíme
snažit využít nějaký brejk.
Hraje se poslední den v měsíce únor. Jak
je hráči v podmínkách pod bodem mrazu?
Samozřejmě, je to jiné, než v létě, ale podmínky budou pro každého stejné a nejde se
na ně vymlouvat.
Jak se na zápas nejlépe připravit?
Připravujeme se od ledna, takže připravení
jsme…
Příprava byla velice solidní, porazili jste
například i podzimního mistra Slovenské
ligy Spartak Trnava…
Příprava byla dobrá a sehráli jsme několik
velmi dobrých duelů. Některé nám vyšly
dobře, jako zmiňovaná Trnava, ale některé,
jako s polským týmem Midz Legnica už
méně. To, co nám vyšlo, musíme přenést
do jarních bojů. Hlavně do Fortuna ligy, protože to je to, co je pro nás stěžejní!
Poslední otázka dnešního rozhovoru směřuje na tvého nového spoluhráče do stoperské dvojice Jana Kvídu…
(Usmívá se) Na Honzovi je hned vidět, že je
trošku impulzivnější, že je to bojovník. Dnes
každý hrajeme o svoje místo v sestavě.
A jestli budu hrát s Kvíďasem, nebo on s někým jiným, to je jedno. Hlavně, abychom na
jaře uhráli co nejvíc bodů, a v tabulce jsme
se dostali tam, kam Hradec patří!
- 19-

VýHeRci sOutěže pOVečeřeli
s VOtROky
V rámci lednové Zimní Tipsport ligy pořádal
náš klub vědomostně – tipovací soutěž. Ta
byla nakonec pětikolová díky postupu Votroků do Final Four turnaje. Soutěž však poznala jednoho z vítězů již po základní skupině, tedy po třech utkáních. Stal se jím
Vojtěch Matras. Druhého pak až po
boji o bronzovou příčku Zimní Tipsport ligy.
Zde si vedl nejlépe Martin Škoda, takže
i on zasedl společně s královéhradeckými
fotbalisty a druhým vítězem soutěže ke společné večeři v hotelové restauraci Nové Adalbertinum.
V překrásném prostředí bývalých jezuitských
kolejí na Velkém náměstí v Hradci Králové
se ve čtvrtečním podvečeru vítězové sešli
s dvojicí Votroků Igorem Súkenníkem a Petrem Schwarzem, aby společně povečeřeli.
A proč právě tito dva fotbalisté? Vybrali si je
sami soutěžící! „Já jsem si zvolil za parťáka
Igora Súkenníka, který mně první cenu svým
gólem proti Frýdku Místku de facto vystřelil,“
říká Martin Škoda a druhý výherce, Vojtěch
Matras ho doplňuje: „Já jsem si vybral Petra
Schwarze. Je mi sympatický svým herním
projevem na hřišti.“
Společné setkání trvalo necelé dvě hodiny
a všem jeho aktérům se líbilo. „Setkání hodnotím velice kladně.
S fotbalisty jsme si popovídali jak o jejich fotbalovém životě, tak také o jejich soukromí. Dozvěděli
jsme se informace ze zákulisí jak našeho, tak
také ze zákulisí ostatních
klubů,“ řekl po večeři
Martin Škoda. V podobném duchu mluvil i Vojtěch Matras: „Setkání
bylo hrozně fajn. Poznal
jsem profesionální fotbal
i z druhé strany, očima
fotbalisty.“
-20-

Oba výherci potvrdili, že podobných akcí se
účastní pravidelně a nachází v nich zálibu.
„Já se soutěží účastním pravidelně a mohu
prozradit, že mě baví. Díky otázkám se dozvím více o historii našeho klubu a díky tipování prožívám trochu napětí,“ to jsou slova
Martina Škody. A co Vojtěch Matras? „Na
soutěži se mi líbilo, že obsahovala jak tipy
na výsledek, tak vědomostní otázky. Pro mě
velice zajímavé a rád se účastním podobných soutěží.“
A jaká by byla pro naše fotbalové fanoušky
a soutěžící v jedné osobě vysněná výhra?
„Nejlepší cenou je vždy zážitek, jako třeba
ten dnešní. Ale bral bych například výhru,
která by mě posadila během mistrovského
zápasu na lavičku vedle trenéra Havlíčka,“
prozradil nám závěrem za oba výherce pan
Martin Škoda.
Jemu, ale také všem ostatním fanouškům
můžeme prozradit, že chystáme podobnou
soutěž před derby s Pardubicemi, tedy
v příštím týdnu. A výhra? Ta bude jasná
a prozradil nám ji sám jeden z výherců lednové soutěže. Nejlepšího tipéra a soutěžícího posadíme v utkání 18. kola FNL s Dynamem České Budějovice na lavičku vedle
trenérů a náhradníků FC Hradec Králové.

Výherci soutěže – zleva Vojtěch Matras a Martin Škoda společně
povečřeli s Petrem Schwarzem a Igorem Súkenníkem.

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

Aquacentrum
Hradec Králové
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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
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