MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 20. května 2018 ve 13.15 hod.

Zápas 29. kola

FC Hradec Králové – SFC Opava

Program 29. kola (20. 5. 2018):

Program 30. kola (25. 5. 2018):

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

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

O dNešNím SOupeŘi
SFC Opava
Začátky organizovaného fotbalu v Opavě
jsou spojeny s létem roku 1907. Dne 20.
června 1907 podává dr. Edmund Aschauer
žádost přípravného výboru Troppauer Fussballvereinu (Opavského fotbalového spolku)
o schválení stanov c. k. Slezské zemské
vládě v Opavě, která dne 15. července 1907
svým povolením v jmenovanému spolku
umožnila činnost. Vlastní ustavující generální
valná hromada Troppauer Fussballvereinu
(dále TFV) proběhla 27. července 1907.
O prestiži a společenské úrovni nového
klubu a sportu svědčí, že ve volbách byl za
předsedu zvolen císařský rada Karl Dorasil
(mimochodem otec nejlepšího opavského
hokejisty v době 1. republiky a reprezentanta
ČSR Wolfganga Dorasila), místopředsedou
byl zvolen primář psychiatrické léčebny
v Opavě a velký propagátor sportu
MUDr. Stefan Felkel.
Opavský fanoušek byl vždy silnou oporou
týmu fotbalistů, kteří i jeho zásluhou postoupili v roce 1985 do II. ligy a v roce 1995 do
I. ligy. Od té doby je Slezský FC Opava pravidelným účastníkem nejvyšších fotbalových
soutěží, tedy druhé nebo první ligy a jeho
sestup do krajského přeboru před několika
lety byl důsledkem dále uvedených nepříznivých okolností.
Po období, kdy se společnost vinou bývalého vedení a dřívějších majoritních akcionářů dostala do krizové situace, která po
sportovní stránce vyvrcholila sestupem
z první fotbalové ligy do krajského přeboru,
získalo v září roku 2005 majoritní podíl akcií
ve společnosti Statutární město Opava, které
se rozhodlo neutěšený stav, ve kterém se
společnost ocitla, řešit.
Důvodem tohoto přístupu města je snaha
zachovat historickou tradici opavské kopané, a to zejména s ohledem na obrovskou
přízeň fotbalových fanoušků, které se Slezskému fotbalovému klubu po řadu let dostává.
-2-

Je známou skutečností, že Opava je fotbalovou baštou, což dokládá návštěvnost domácích zápasů ve II. lize, kdy návštěvnost
činila cca 4 000–5 000 diváků a návštěvnost
Slezského FC se po dobu působení
v I. Gambrinus lize pravidelně pohybovala
v rozmezí od 8 000 do 13 000 diváků. Přitom
podotýkáme, že i když A družstvo mužů
hrálo již zmiňovaný krajský přebor, činila průměrná návštěvnost 2 800 diváků.
Statutární město Opava po ovládnutí Společnosti zvolilo do jejího vedení důvěryhodné
osoby, které se za podpory města snaží situaci klubu řešit a je třeba říci, že jak v hospodaření, tak i po sportovní stránce, nastal
obrat k lepšímu a postupně dochází k celkové stabilizaci.
Díky sponzorům se podařilo odkoupit pro
sezonu 2006/2007 licenci II. ligy a vrátit tak
v nejkratší době Opavě a divákům fotbal na
profesionální úroveň.
Společnost na základě dlouhodobé smlouvy
s městem získala exkluzivní právo užívat
Městský fotbalový stadion včetně jeho vybavení, který splňuje veškerá kriteria pro
druhou i první ligu a který je v současné
době modernizován za účelem zkvalitnění
jeho zázemí, včetně zřízení nových tréninkových travnatých ploch.
V podstatě veškerý provoz a údržbu stadionu hradí v rámci své podpory mládežnického sportu město.
Byla dokončena výstavba fotbalového hřiště
s umělých povrchem, jehož účelem je zkvalitnění přípravy třinácti žákovských a mládežnických družstev, hlavně v době nepříznivých klimatických podmínek.
Statutární město Opava poskytuje každoročně dotace na činnost družstev mládeže,
když právě na výchově mladých fotbalistů
a práci s mládeží hodlá společnost založit
svou sportovní stabilitu s následným zabudováním těchto hráčů do „A“ mužstva SFC
Opava.

SOupiSKa SFC Opava, a.s.
Fortuna národní liga – jaro 2018
Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

šROM

Vojtěch

3. 5. 1988

30 let

193 cm, 93 kg

22

LASáK

Kryštof

25. 8. 1996

20 let

186 cm, 83 kg

30

FENDRyCH

Vilém

21. 1. 1991

27 let

193 cm, 90 kg

2

SIMERSKý

Dominik

29. 9. 1992

25 let

188 cm, 75 kg

3

POSPěCH

Zdeněk

14. 12. 1978

39 let

174 cm, 74 kg

4

HELEBRAND

Matěj

19. 6. 1997

19 let

185 cm, 72 kg

5

ŽíDEK

Jan

4. 7. 1985

32 let

186 cm, 77 kg

6

STříŽ

Michal

4. 7. 1994

23 let

178 cm, 69 kg

9

179 cm, 80 kg

HRABINA

Matěj

29. 4. 1993

25 let

11

RADIČ

Marko

1. 10. 1985

32 let

188 cm, 78 kg

23

SVOZIL

Jaroslav

9. 9. 1993

24 let

183 cm, 86 kg
179 cm, 77 kg

7

ZAVADIL

Pavel

30. 4. 1978

40 let

8

JURSA

Tomáš

9. 3. 1989

27 let

15. 12. 1987

29 let

14

SCHAFFARTZIK Jan

15

RyCHLý

Adam

25. 9. 1998

19 let

193 cm, 84 kg

17

ZAPALAČ

Petr

30. 4. 1987

31 let

176 cm, 73 kg

19

JANETZKý

Jakub

12. 6. 1997

20 let

181 cm, 69 kg

21

KAyAMBA

Joel Ngandu 17. 4. 1992

26 let

173 cm, 66 kg

10

KUZMANOVIć

Nemanja

27. 5. 1989

28 let

180 cm, 73 kg

13

SMOLA

Tomáš

19. 1. 1989

29 let

191 cm, 86 kg

16

KOTLíK

Ondřej

13. 8. 1993

24 let

184 cm, 85 kg

18

JUREČKA

Václav

26. 6. 1994

23 let

182 cm, 76 kg

24

PUšKáČ

David

14. 5. 1993

25 let

190 cm, 86 kg

184 cm, 79 kg

Realizační tým: Roman SKUHRAVý – hlavní trenér, Josef DVORNíK – asistent trenéra,
Michal KOSMáL – trenér brankářů, Jaroslav ROVňAN – vedoucí mužstva, Tomáš ANDRéS,
Marek ELEK – maséři, Pavel Prusek – fyzioterapeut, Marek VINáREK – kondiční trenér,
MUDr. Verner BORUNSKý – lékař.
Představenstvo společnosti: Ing. Marek HáJEK – předseda, Ing. Martin VíTEČEK a Ing.
Michal KOKOšEK – místopředsedové, Milan NěMEC a Ing. Martin VILTAVSKý – členové.
Dozorčí rada: Ing. Libor WITASSEK, MBA – předseda, Ing. Pavel NOVOTNý, Ing. Jiří
ČERNOHORSKý, Mgr. Michal SCHREIER, Ing. Josef VíCHA – členové.
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OHlédNutí za miNulými zápaSy
27. kolo: FC Hradec Králové – FK Ústí nad Labem 1:3
V dalším domácím utkání jsme hostili na
Všesportovním stadionu mužstvo ze severu Čech FK Ústí nad Labem. Poslední
tým ligy podal v Hradci životní výkon a po
zásluze si odvezl tři body. Východočechům se nedařilo a o půlce prohrával
o dvě branky. Po změně stran zvýšili Severočeši své vedení na tři branky a bylo
po zápase. V závěru Marek Plašil jen
upravil na konečných 1:3.
Karel Havlíček: „Bohužel zasloužená výhra Ústí, my jsme
byli všude pozdě a neposbírali jsme po Jakubově vyhraných hlavičkách odražené
míče. Soupeř byl agresivnější, důraznější a nakonec
i gólovější. Ze vzduchu nás sestřelil právě
Jakubov, který dal dva góly hlavou, toho
jsme vůbec neuhlídali. Celkově byl náš výkon velice matný.“
Milan Černý: „Byl to přesně
takový zápas, který vás dostane do špatné nálady. Ty
řeči předtím, co probíhaly, že
se něco může prodat, tak to
já absolutně nechápu a nikdy
jsem se s tím nesetkal. Takže
mně to přijde jako úplný nesmysl. Kdo ten
zápas viděl, tak si myslím, že to poznal, že

tam nic vypuštěného nebylo, levák se trefil
pravou do šibenice, no prostě se nám nedařilo. To není výmluva, hráli jsme špatně
a měli jsme si s tím poradit líp! Já jen doufám, že teď budeme ještě vyhrávat a že si
získáme fanoušky zase na naši stranu a nikdo nás nebude obviňovat z nesmyslů!“
Otto Urma: „Nebyl to z naší
strany vůbec povedený zápas a byl asi nejhorší z těch,
co jsme zatím odehráli. Je
třeba se dívat dopředu. Je to
za námi a zápas jsme si rozebrali a ukázali si nějaké
chyby, co bylo špatné. Myslím si, že to bylo
o nějaké soubojovosti a to nám chybělo nejvíc. Je třeba se poučit do příštího zápasu
a napravit to ve Vítkovicích.“
Filip Zorvan: „Zápas nám
vůbec nevyšel. O všem asi
rozhodla ta první branka, kterou jsme bohužel nevstřelili
my, ale soupeř. Pak hrály Vítkovice víc ze zatažené obrany a hrozily z rychlých
brejků, ze kterých nás potrestaly. My už jsme
pak bohužel snížili pozdě a ne kontaktní
brankou, ale gólem na 1:3, což taky byl
problém. Takové zápasy občas jsou a příště
to snad napravíme. Rychle zapomenout a jedeme dál!“
Připravil Petr Přibík

27. kolo Fortuna národní ligy, 11. 5. 2018:
FC HK – FK Ústí nad Labem 1:3 (0:2)
Branky: 73. Plašil – 28. a 68. Jakubov, 37.
Leibl. Rozhodčí: Rejžek – Koval, Kožár. Počet
diváků: 844.
FC Hradec Králové: Ottmar – M. Černý, Plašil, Kvída, Martan (46. Pajer) – Urma,

Schwarz (71. Janoušek), Zorvan, Krátký (46.
Miker) – Vlkanova, Pázler.
FK Ústí nad Labem: Vašek – L. Vaněk (46.
M. Zeman), J. Pokorný, Kingue, Leibl (81.
Gilián) – P. Pilík (88. D. Procházka), Martykán
– D. Richter, J. Peterka, F. Novotný – Jakubov.

NAVšTIVTE WEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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OHlédNutí za miNulými zápaSy
28. kolo: MFK Vítkovice – FC Hradec Králové 1:1
V dalším utkání jarních odvet na hřišti
soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na
Moravu, kde se střetli s mužstvem Vítkovic. Byl to bojovný zápas a v utkání padlo
8 žlutých (po 4 na každé straně) a 1 červená po druhé žluté, kterou dostal Libor
Žondra, ještě nedávno hrájící v Hradci.
Ve druhém poločase se Votroci ujali zásluhou Honzi Pázlera vedení, ale domácím se podařilo Žondrou vyrovnat. Zasloužená remíza po bojovném výkonu,
i když jsme měli na víc.
Karel Havlíček: „Zápas jsme
měli rozhodnout daleko dříve
než přišlo vyrovnání. Přechodová fáze byla v pořádku, ale
nedokázali jsme vyřešit závěr, především kolem vápna.
Do 70. minuty jsme měli zápas totálně pod kontrolou, ale chyběl druhý
gól. V závěru jsme se dostali pod tlak, domácí měli řadu rohů a nakopávali všechny
balony na vyšší hráče, museli jsme řešit
velké množství odražených míčů. Atmosféra
po prohře s Ústím nebyla vůbec dobrá. Ten
zápas se nám totálně nevyvedl. Ve Vítkovicích to herně nebylo špatné, ale zase jsme
neuhlídali nejvyššího hráče, stejně jako
s Ústím. Hráči se při osobním bránění musí
chovat jinak. V průběhu jara jsme se rozhodli, že dokud bude postup reálný, necháme chytat dvojici Lindr, Ottmar. Teď nastal čas pro mladšího Patrika Vízka. Odvedl
solidní výkon, těžko mohl brance zabránit

a působil jistě. Na druhou stranu neměl tolik
práce.“
Patrik Vízek: „Soupeř hrál na
krev, hraje o záchranu. Měli
jsme na tři body, je to škoda,
mohli jsme to dotlačit. Bod je
pro nás málo. Libora Žondru
není lehké bránit, se svojí
výškou se umí prosadit a dokázal se trefit přesně. Dnešní start je můj
splněný sen, od mala jsem si zatím šel,
abych se v A-týmu v Hradci prosadil. Mrzí
mě, že premiéra nebyla vítězná a snad ještě
další starty přijdou. A případně i vítězství."
František Čech: „Byli jsme
celou dobu lepší a drželi míč.
Hráli jsme kombinačně a po
zemi, soupeř nás nechával
hrát. Důležité bylo, že jsme
vstřelili první gól ve druhém
poločase, ale bohužel jsme
ze standardky inkasovali a domácí vyrovnali.
A pak už jsme nedokázali i proti deseti vstřelit gól. Remíza je pro nás ztráta.“
Adam Vlkanova: „Je to pro
nás ztráta, byli jsme jasně
lepší, kombinovali jsme a měli
hodně slibných brejků. škoda, že jsme toho nedokázali
více využít. Bohužel nás domácí potrestali z jedné standardní situace. Byl to hodně náročný zápas,
ale jsem na to zvyklý. Snažili jsme se využít
rychlost a dostávat se za obranu Vítkovic,
což se nám dařilo."
Připravil Petr Přibík

28. kolo Fortuna národní ligy, 16. 5. 2018:
MFK Vítkovice – FC Hradec Králové 1:1
(0:0)
Branky: 70. Žondra – 58. Pázler. Rozhodčí:
Ginzel – Pfeifer, Petřík. ŽK: 41. Malík, 60.
Žondra, 71. Hýbl, 78. Prajza – 26. Kvída, 68.
Krátký, 73. M. Černý, 84. Vlkanova. ČK: 81.
Žondra. Počet diváků: 671.

MFK Vítkovice: Květon – Malík, Mikula,
Dramé (46. Prajza), Twardzik – Pašek,
Ožvolda (66. Urbančok), Motyčka, Okleštěk
(67. Mrázek), Hýbl – Žondra.
FC Hradec Králové: Vízek – M. Černý, Čech,
Kvída, Plašil – Krátký (90+3. Martan), Zorvan
(77. Miker), Janoušek, Urma – Vlkanova,
Pázler (72. Schwarz).
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jaK tO bylO NapOSledy
15. kolo Fortuna národní ligy – sezona 2017/2018
Poslední vzájemný duel dnešních soupeřů byl pro Votroky jako poslední podzimní zápas
na půdě hostujícího celku v roce 2017. Patnácté kolo letošního ročníku Fortuna národní ligy
zavedlo svěřence trenéra Havlíčka opravdu na horkou půdu slezského týmu. Domácí totiž
vstoupili do letošní soutěže s jednoznačným cílem, vybojovat po letech opět prvoligovou
příslušnost a tomu přizpůsobili vše. A to se jim v průběhu letošní soutěže také povedlo
a dnes jsou již jistým účastníkem první ligy v příštím roce.
Pojďme ke konkrétnímu, poslednímu souboji, který se odehrál v slavnostní den 17. listopadu
2017 od 13.00 hodin. Hradečtí sice po většinu zápasu vedli, ale o to přišli v samotném
závěru, kdy se domácí fotbalisté gólově prosadili v 83. a v 86. minutě. Za Votroky vstřelili
branky Pázler a Vlkanova.
Slezský FC Opava – FC Hradec Králové
3:2 (0:1)
Branky: 65. Jurečka, 83. Smola, 86. Puškáč
– 26. Pázler, 75. Vlkanova, Rozhodčí: Lerch
– Blažej, Hock, ŽK: 25. Zapalač – 44. Pajer,
Počet diváků: 3122. Slezský FC Opava:
šrom – Hrabina (60. Jurečka), Žídek, Simerský – Kayamba, Jursa, Schaffartzik, Zavadil,
Zapalač (81. Stříž) – Smola, Kuzmanovič.
FC HK: Lindr – Mudra, Bederka, Nosek, Pajer – Schwarz, Janoušek – Martan, Zorvan
(65. šípek), Vlkanova – Pázler (73. Žondra).
Domácí začali svižně, první střelu směrem
na Lindra vyslal Hrabina již v úvodní minutě
utkání. Mířilvšak nad, stejně jako o chvíli později na druhé straně Janoušek. Skutečně
velká možnost ke skórování přišla v minutě
dvanácté, když domácí zahráli rohový kop,
ke střele se dostal domácí kapitán Kuzmanovič. Naštěstí pro náš tým mířil vysoko nad.
Hned po pár desítkách vteřin vlétl s míčem
na noze do našeho vápna Kayamba a tvrdou
střelou k tyči nechal vyniknout Jirku Lindra.
Domácí i nadále tvořili hru, přesto se k velmi
nebezpečnému zakončení dostali i Votroci.
Po nakrátko rozehraném rohovém kopu hlavičkoval mimo tři tyče Pázler. Rozhodující
moment přišel v dvacáté páté minutě, kdy
domácí obraně uprchl Vlkanova, Zapalač ho
ve vápně fauloval zatažením za rameno
a rozhodčí Lerch ukázal nekompromisně na
značku pokutového kopu. Míč si postavil ka-6-

nonýr Honza Pázler. S jeho střelou si sice
gólman šrom poradil, k vyraženému míči se
však opět Pázler dostal a napodruhé ho už
nekompromisně poslal do sítě, 0:1.
Domácí obdržená branka nijak nezlomila,
právě naopak, o to usilovněji vrhali své síly
do ofenzivy, mozkem jejich akcí byl především zkušený Zavadil. I slušně zaplněné tribuny své borce ukázkově podporovaly
a hnaly Slezany za vyrovnáním. Obrana čerLadislav Martan na snímku
z podzimního utkání s Opavou.

Petr Schwarz se na podzim v záloze často potkával s Pavlem Zavadilem.
nobílých tlaku statečně čelila. A co už prošlo,
pochytal Lindr. V samém závěru fauloval
těsně před velkým vápnem Pajer. K míči se
postavil již zmíněný Pavel Zavadil, míč však
uvízl ve skrumáži těl. O minutu později se
situace opakovala, centr naši obránci odvrátili, ke střele se ale na hranici vápna dostal
Kayamba, naštěstí mířil nepřesně. Když vzápětí píšťalka rozhodčího Lercha ukončila
první dějství zápasu, mohli jsme si oddychnout, protože tlak Opavy byl v závěru poločasu velmi silný.
Druhý poločas začal obrovskou šancí domácích borců, když se po pravé straně prosmýkl
hbitý Kuzmanovič, z pozice od brankové čáry
míč předložil před branku Jiřího Lindra, kde
stál připravený Smola. Ten však z několika
metrů hradeckou svatyni vysoko přestřelil.
O deset minut později přišla další loženka
z kopaček domácích, přesněji z hlavičky Zapalače, který si naběhl na centr Kayamby,
ale ochránce hostující branky byl na místě
a míč konečky prstů vyškrábl na roh. Místy
drtivý tlak však Votroci nevydrželi a inkasovali
v 65. minutě po hlavičkové dorážce nového
muže na hřišti Jurečky, 1:1. Je však otázkou,
zda střelec nestál v ofsajdovém postavení.
V sedmdesáté minutě domácí stadion jen

zahučel. Přímý volný kop ze vzdálenosti
zhruba třiceti metrů prováděl Zapalač a míč
skončil jen několik centimetrů vedle Lindrovy
brány. Zato o pět minut později doslova
ztichl. Votroci po pravé straně provedli ukázkovou kombinaci, kdy finální přihrávku na
volného Vlakanovu směřoval Pajer. Adam si
míč ještě zpracoval a prostřelil vše, co mu
stálo v cestě, 1:2.
Po vedoucím gólu Votroků se hra trochu
zklidnila, i když domácí měli i nadále velkou
snahu, dostávat se na dostřel Lindrovy
branky. Tlak však nebyl již tak intenzivní. Je
jen škoda, že v době sedm minut před koncem, kdy už Votroci hru vyrovnávali, utekl
po pravé straně Kayamba Mudrovi, poslal
přihrávku před branku hradeckých fotbalistů
a propadlý míč za záda bezmocného Lindra
propálil Smola, 2:2. A bylo ještě hůř. Pět minut před koncem si domácí útočník Puškáč
udělal v hostující obraně den otevřených
dveří a k tyči poslal domácí do vedení 3:2.
To byl šok, ze kterého se svěřenci trenéra
Havlíčka již nevzpamatovali. Domácí si samotný závěr utkání již pohlídali a připsali si
do tabulky všechny body. Votroci jim však
byli důstojným soupeřem, ale na to se konečná tabulka již ptát nebude. škoda.
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Karel HavlíčeK: K postupu nám cHyběla
jedna nadstandardní osobnost
Končící sezonu ve Fortuna národní lize jako by si Votroci rozdělili do dvou poločasů. Zatímco
na podzim zbytečně ztráceli body, na jaře si užili jízdu vzhůru tabulkou. Ta se i kvůli klopýtnutím v závěru zastaví pod postupovými příčkami. Proč, o tom se před posledním domácím
zápasem proti Opavě zamýšlí trenér KAReL HAVLíČeK.
Jak hodnotíte sezonu 2017/2018?
Byla kostrbatá, podzim se nám vůbec nepovedl. Na jaře jsme měli dobrý vstup, z deseti zápasů osm výher a dvě porážky,
s Ústím se nám to trochu pokazilo. Jaro ale
bylo úplně jiné, všichni měli lepší přístup.
Z desátého místa jsme se vyhoupli na třetí
příčku, na postup to bohužel nestačilo. Příbram a Opava byly lepší, to musíme přiznat.
S Příbramí jsme ztratili šest bodů – kdyby
se nám tahle dvě utkání povedla líp, měli
bychom s těmito týmy užší kontakt. Hodně
jsme poztráceli už na podzim.
Byl na podzim klíčový právě zápas s Příbramí, který jsme doma prohráli?
Začali jsme výborným výkonem s Táborskem,
měli jsme snad deset šancí, ale vychytal
nás brankář. Bohužel jsme to nastartovali
jen remízou, ale pak jsme vyhráli ve
Znojmě, otočili jsme televizní utkání
s Pardubicemi, nepovedlo se nám to
jen v Budějovicích. Začátek nebyl
špatný, ale nahromadily se nám odložené zápasy, přišla série pěti duelů
během 14 dnů
a v tomhle
nabitém programu jsme
nejvíc ztratili
remízami. Výsledkově se
nám nepovedl
ani úplný závěr
podzimu –
v Opavě jsme
sedm minut před koncem
vedli 2:1 a nakonec jsme prohráli.
V posledním utkání
se Znojmem jsme dostali vyrovnávací gól jednou jedinou tečovanou střelou na bránu. Tyhle body nám chyběly.
-8-

V čem je hlavní rozdíl v mužstvu na podzim a na jaře?
Podle mě bylo dobře, že jsme zeštíhlili kádr.
A myslím, že se příchodem výkonného ředitele Jirky Saboua podařilo otočit klukům
hlavy. Teď vědí, proč tady jsou. Předtím
vládla taková letargie, on to nastartoval svým
elánem. Když to zjednoduším, řekl jim, že
tady jsou od toho, aby poslouchali příkazy
trenérů a hráli – a nic víc.
Petr Schwarz říkal, že se tým na jaře líp
přizpůsobil druhé lize, ubral na fotbalovosti a přidal na bojovnosti. Souhlasíte?
To je právě to, co nám škodilo na podzim.
Nepřizpůsobili jsme se druhé lize, až po
zimní přípravě jsme do toho víc šlápli. Ve
druhé lize jde hodně o důraz a bojovnost,
my jsme to někdy chtěli uhrát moc fotbalově.
Když jsme se přizpůsobili, byli jsme
úspěšní. Nejvýraznějším důkazem toho byl zápas v Pardubicích. Ten nás nakopl, kluci se
na to připravili fantasticky a odvedli výkon, jaký bych si představoval v každém utkání – co se
týče zodpovědnosti, agresivity
a bojovnosti. Mohli jsme dát
víc gólů, na druhou
stranu nás dvakrát
podržel Oťas. Na
jaře jsme se celkově vyvarovali
velkých minel.
Jaká je podle
vás charakterová
skladba týmu?
Je Radim Ottmar hlavním lídrem?

Oťas je lídr, co se týče věku a výkonů, ale
představoval bych si třeba, aby víc mluvil.
To daleko víc dělá Jirka Lindr. Co se týče
starších, kteří by to měli táhnout, je tam ještě
Milan Černý, ten má hodně zkušeností. Co
se ale takového burcování týče, není to
úplně ten typ. To přinesl až v zimě Honza
Kvída. Dal mužstvu jednoduchost, ráznost,
soubojovost, to nám chybělo. A proto jsme
ho taky přivedli.
V zimě přišel také Otto Urma, kterému přesun do Hradce sedl. Souhlasíte?
Nevyšlo mu jedno utkání s Ústím, ale jinak
jsme s jeho výkony byli velmi spokojení. I na
výsledcích je vidět, že zimní změny v kádru
můžeme hodnotit jako úspěšné.
Co podle vás chybí týmu k postupu
a k tomu, aby mohl v první lize hrát důstojnou roli?
Pro mě ještě větší osobnost, která by ostatní
strhla verbálně i výkonem. Třeba jeden člověk, který je ve druhé lize nadstandardní.
Opava a Příbram na rozdíl od Hradce takové osobnosti měly?
Příbram hodně táhl Grajciar. Burcoval ostatní
i výkonnostně byl hodně platný. Až v závěru
ho trenér jednou předčasně střídal, ale jinak
hrál skvěle. Taky nastartovali mladého Matouška, který pálí ve velké rychlosti z každé
pozice. Opava má zase zkonsolidovaný tým
a výrazných hráčů má víc – včetně Zavadila,
který ke konci už tolik nehrál. Puškáč,
Smola, Kuzmanovič... Vzadu jsou poskládaní líp než my i co se týče výšky. Nám chyběly výškové parametry, měli jsme v některých zápasech problém uhlídat standardky
se soupeři kolem sto devadesáti centimetrů.

Co čekáte od léta? Co
by mělo být cílem pro
práci s kádrem?
O posilách se bavíme,
ale není to pro nás jednoduché. Bohužel jsme
ve druhé lize a všichni
čekají na možnost
v nejvyšší soutěži. A my
musíme čekat na ty,
kteří se do první ligy nedostanou. Dělali jsme
si nějakou skladbu,
máme dost mladých hráčů, ale měli bychom
ještě posílit střední generaci.
Budou tématem i odchody? O některé
hráče je zájem, třeba Petr Schwarz neskrývá, že už je v Hradci dlouho a poohlížel by se po jiných možnostech.
Nepodařilo se nám postoupit, a pokud
chceme, aby se nám to povedlo příští rok,
možná bude potřeba obměna kádru. Na
druhou stranu, když to vezmu od chvíle, co
jsem k mužstvu přišel, což byla tři poslední
utkání v první lize, spočítal jsem si, že odešlo
šestnáct hráčů. To je docela dost, mělo by
nám jít spíš o stabilizaci a příchod vítězných
typů střední generace. Pokud jsme měli
s něčím problém, tak s tím, že máme v týmu
strašně moc introvertů. Nastartovat je není
jednoduché.
Jak velkou roli podle vás hraje stadion?
Dřív někteří hráči odhadovali, že je špatné
domácí prostředí stojí za sezonu třeba
dvanáct bodů.
Já tvrdím 10. Bohužel je to realita, se kterou
nemůžu nic dělat. Jen doufat, že se stadion
postaví. Nejde to změřit, ale když jsme třeba
hráli v Opavě, kde bylo tři a půl tisíce lidí,
tamní atmosféra dohnala domácí k tomu, že
výsledek otočili a porazili nás. Dostali pod
tlak rozhodčího, naše hráče, dostali do varu
své hráče... Udílel jsem tam nějaké pokyny
a vůbec nikdo mě neslyšel. Přitom jde o tři
a půl tisíce lidí na malém sevřeném stadionku.
Tady je to problém i pro fanoušky. Člověk se
na fotbal dívá ze sta metrů, nevidí čísla, neslyší dýchat hráče. Nevidí, jaké úsilí vyvíjejí,
a všechno vypadá pomaleji. Kdo stojí třeba
v Pardubicích u zábradlí, vidí, že ten fotbal je
mnohem rychlejší, než jak vypadá tady.
- 9-
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Radim OttmaR: KOnec pOdzimu
pRO mě byl hOdně těžKý
Pro něj stejně jako pro tým byla právě končící sezona jako na houpačce. Na podzim Votroci
ztráceli body a trápil se i kapitán RADIM OTTMAR. Ten dokonce přišel o místo v bráně.
„Věděl jsem, že zimní přípravě musím podřídit všechno,“ vrací se k nepovedenému období.
A povedlo se mu to – při jarní vítězné jízdě byl zase oporou.
Jaká pro tebe byla sezona 2017/2018?
Rozdělil bych ji na dvě části: podzim a jaro.
To bylo z mého pohledu jako den a noc –
co do výsledků i předváděné hry, všeho.
Podzim se nám vůbec nepovedl, na co jsme
sáhli, nebylo dobré. Štěstí se od nás odvracelo, dostávali jsme laciné góly, nedávali
jsme… Soupeři si sem jezdili pro body, jak
se jim chtělo. Podzim byl tragický, vyústilo
z toho desáté místo. To nás nemohlo nikoho
nechat klidným. Udělaly se změny, přišli noví
lidé, začalo se něco tvořit. Jaro pak ukázalo,
že to byly změny k lepšímu. O hodnocení
koneckonců rozhodují výsledky, z desátého místa jsme se na jaře ještě dotáhli
na boj o postup.
Ten nakonec o kousek nedopadl...
O tom, jestli se vrátíme do hry, nebo
ne, rozhodovalo utkání v Příbrami. To byl po podzimu druhý kámen
úrazu jarní sezony. Tam
jsme to
ale nezvládli,
postup
se nám vzdálil, a potom už bylo
těžké to
honit.
Čemu připisuješ ten nepovedený
podzim? Tým sestupující z první
ligy by měl být automaticky favoritem.
Všechno bylo o výsledcích. Nechytili
jsme začátek, přišlo pár nepovedených
výsledků a výkonů, atmosféra šla úplně do
háje. Nebylo to dobré. Neměli jsme nic, čeho
bychom se mohli chytit. Pak se ještě odvrátí
i štěstí a vypadá to tak, jak to vypadalo.
Bylo to hodně ubíjející?
No, nebylo to nic moc. Říkali jsme si s klu-10-

kama, že jsme se do toho dostali sami a že
se z toho sami musíme dostat ven. Hledali
jsme, čím to nakopnout, nastartovat, ale
opravdu to moc nešlo.
Sestoupili jsme jen těsně, k záchraně chyběl jeden gól vstřelený na hřišti Jihlavy.
Proč pak na podzim o soutěž níž přišel
takový výkonnostní propad?
Rozdíl mezi první a druhou ligou je v kvalitě
týmů velký. Ve druhé lize se hodně bojuje
a tým, který je menší, dynamičtější a dejme
tomu fotbalovější, v ní může mít problém.
Naopak v lize jsou mužstva, která víc kombinují. V nejvyšší soutěži jsme hráli důstojnou roli, dokázali jsme se soupeřům přizpůsobit. Je škoda, že se
nám nepodařilo zachránit se, pak
přišla rána v podobě sestupu, jiný
fotbal a najednou to nešlo.
Říkal jsi, že jsme nechytili začátek, ale
přitom jsme byli
výrazně
lepší v zápase s Tá borskem,
s nímž jsme nešťastně
remizovali, následně jsme
vyhráli ve Znojmě
a otočili
zápas s Pardubicemi…
Táborsko bylo herně velmi
dobré, to jsme přejeli, ale nedali jsme góly. Udělal jsem
velkou chybu, hned na
začátku jsme doma
ztratili dva body. Znoj mo bylo dobré, ale s Pardubicemi jsme nebyli lepší.
To byly náznaky, že nefungujeme tak, jak bychom si představovali.

Podzim byl složitý i pro tebe osobně. Dostával jsi nešťastné góly, na konci jsi přepustil místo v bráně Jirkovi Lindrovi. Jak
jsi to snášel?
Konec byl hodně těžký. Táborsko jsem hodil
za hlavu, chybu udělá každý. Zvedl jsem se,
šel jsem dál, pak se ale přestalo dařit. šly
na mě dvě střely, dostal jsem z nich dva
góly. Tým jsem moc nepodržel, po domácím
utkání se Sokolovem, ve kterém jsem dostal
zase blbý gól a prohráli jsme 0:1, mě už trenér vystřídal. Nemůžu říct, že to bylo příjemné.
Jak se vyrovnáváš s tím, že ti nejde karta?
Můžeš se přetrhnout, ale hloupý gól dostaneš stejně…
Je to v hlavě. Čím víc nad tím člověk přemýšlí a čím víc chce, o to víc mu to nejde.
Jediný recept je makat, makat a věřit, že se
to obrátí.
Jsi takový, že o chybách hodně přemýšlíš?
Čekal bych, že tvoje kariéra tě v tomhle
ohledu zocelila.
Snažil jsem se o nich nepřemýšlet, ale moc
to nešlo. Přitom myslím, že jsem psychicky
odolný. Rok v lize ukázal, že se z větších zápasů nerozsypu. Tohle pro mě ale byla skoro
nová situace, musel jsem se s ní srovnat.
Jsem ale zastáncem toho, že když to nejde,
člověk musí o to víc dřít.
Tíží pak o to víc role kapitána?
Přítěž to není. Odpovědnost ano, ale přítěž
ne. Kdyby mě to mělo nějak tížit, předal bych
pásku někomu jinému.

Mluvil jsi o změnách v zimě. Pomohl
hodně příchod nového výkonného ředitele Jiřího Saboua?
Určitě. Hodně se to posunulo. Komunikuje
s námi, snaží se s Pavlem Krmašem vytvořit
nám veškerý komfort, obrovsky nás motivuje
do zápasů. Je na nich obou vidět, jak nám
věří a stojí za námi.
Pomáhá i jeho živelnost? Karel Havlíček
říká, že v týmu je hodně introvertů.
Myslím, že ano. Podobného hráče v týmu
nemáme, Jirku si pamatuju z doby, kdy hrál,
a v téhle pozici je úplně stejný. Je skvělé, že
tady je. V Sokolově po vítězném gólu Petra
Schwarze prý málem zbořil tribunu. To je
super.
A co se v zimě změnilo u tebe osobně, že
ses vrátil do brány a jsi oporou?
Jak jsem říkal, na podzim se moje pozice
změnila, najednou jsem musel znovu bojovat o místo, protože konkurence mezi gólmany je v Hradci veliká. Věděl jsem, že rozhodne to, jak se mi podaří odchytat
a odpracovat zimní přípravu. Tomu jsem
podřídil všechno a myslím, že se mi to povedlo.
Jaký máš vztah s Jirkou Lindrem, který se
na konci podzimu po dlouhé době dostal
na několik zápasů do brány a teď zase
čeká?
Neřešíme to. Oba jsme dost zkušení na to,
abychom si o tom rozumně promluvili. Jirka
je hodně inteligentní kluk a myslím, že to
chápe stejně jako já.
- 1 1-

Na jaře se pak dařilo celému týmu. Je to
tím, že jste se přizpůsobili druhé lize a zvýšili jste bojovnost?
Ano. Pro druhou ligu je to nezbytný atribut.
Soupeři tady hrají až na výjimky jednoduše,
mají vysoké hráče a my se jim v bojovnosti
musíme vyrovnat. Jenom fotbalovost nestačí. Po prohře s Viktorkou Žižkov jsme měli

náročný týden v duchu přípravy na Pardubice. Tam jsme ale předvedli jeden z našich
nejlepších výkonů celé sezony – i co se týče
bojovnosti. Tím jsme jaro nakopli, najeli jsme
na vítěznou vlnu. Ten zápas nám ukázal
cestu, jak by to mělo fungovat.
Hrály v téhle proměně roli i pohovory,
které jste absolvovali po porážce na Žižkově?
Myslím, že jo. Bylo toho řečeno docela dost.
Vedení to hodně řešilo s námi, staršími hráči.
My jsme si pak vzali prostor v kabině a docela důrazně jsme si vysvětlili, jak dál. Od té
doby bylo vidět posun k lepšímu.
Co jste říkali v kabině? Ty jsi taky spíš introvert, ne?
Je to tak. Nepatřím k těm, kteří by tam
všechno rozmlátili. Snažím se o to, aby to,
co řeknu, mělo hlavu a patu. Aby to klukům
něco dalo. Snažil jsem se v klidu vyjádřit názor na to, jakým směrem bychom se měli
ubírat. Asi to zafungovalo a všichni jsme si
uvědomili, o co hrajeme.
Co podle tebe chybí týmu k postupu?
Stadion. O tom se mluví dlouho, musím ho
taky zmínit. Věřím, že se pro jeho stavbu
dělá všechno, dovedu si představit, jak to je
strašně složité. Co se mužstva týče, myslím,
že bychom důstojnou roli v lize mohli hrát
už teď, kdybychom postoupili. Důležité je,
jak se mužstvo semkne, jak drží pohromadě.

Tabulka Fortuna národní ligy, sezona 2017/2018, po 28. kole
1. Slezský FC Opava
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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1.FK Příbram
FK Pardubice
FC Hradec Králové
FK Fotbal Třinec
SK České Budějovice
FC Sellier & Bellot Vlašim
FK Baník Sokolov
1.SC Znojmo FK
FK Varnsdorf
FC MAS Táborsko
FK Viktoria Žižkov
FK Olympia Praha
FK Ústí nad Labem
MFK Vítkovice
MFK Frýdek-Místek

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

16
17
15
13
12
10
11
11
9
8
8
9
7
8
6
6

9
4
3
8
9
10
5
5
7
9
8
5
10
6
9
9

3
7
10
7
7
8
12
12
12
11
12
14
11
14
13
13

65:32
53:29
41:27
47:32
40:28
42:32
41:45
30:35
33:45
37:43
35:43
39:49
29:42
31:46
31:46
25:45

57
55
48
47
45
40
38
38
34
33
32
32
31
30
27
27

15
13
6
5
3
-2
-4
-4
-8
-9
-10
-10
-11
-12
-15
-15

dvě pětiletKy
S OpavSKým FOtbalem
Opava je pro Votroky protivníkem nepříjemným, tvrdým, houževnatým. Hradeckým fotbalistům se s tímto soupeřem nikdy moc nedařilo. Na první setkání s opavským fotbalem
čekali dlouhá léta. Oba kluby se pohybovaly ve zcela jiných soutěžích a nic nenasvědčovalo
tomu, že by se někdy mohly fotbalově potkat. Pomohl k tomu sám Hradec. V roce 1975,
patnáct let od zisku mistrovského titulu, ztratilo krajské město během tří sezon nejen I. ligu,
ale dokonce i II. ligu a oddíl, který v tom roce slavil sedmdesátiny dostal ten nejnepříjemnější
dárek. Start až ve třetí nejvyšší soutěži: národní lize.
V sobotu 19. října 1975 se oba soupeři
utkali na hradecké trávě poprvé. Hradec,
s novým trenérským tandemem Souček–
škorpil, se ke zklamání všech příznivců velice rychle přizpůsobil tempu soutěže a na
12. místě tabulky měl náskok jediného bodu
na sestupovou příčku. Opava byla v tabulce
ještě o stupínek níž.
Připomeňme si sestavu: Ivančík – Fišer, Kuchař, Rolko, šmolka – Dehner, Musil, Sedliský – Pinkas, Hůlka, Skořepa, střídal Urban a V. Michálek. V sestavě Opavy
nalezneme zajímavá jména: Pospěch, Lička
a Pečenka.
Bylo hrozné počasí, míč se topil v blátě

a tomu všemu přihlíželo 300 diváků… Byl to
smutný rekord podzimu. Těch pár diváků
bylo překvapeno zařazením Hůlky do středu
útoku, trenéři hledali optimální složení. Skoro
v každém zápase nastupoval útok v jiné sestavě. Hůlka přinesl oživení, ale žádný zázrak se nekonal, v tom fotbalově šedém podzimu Hradec doma jen remizoval 1:1.
Jedinou branku dal z penalty Rolko.
Pět sezon v řadě (1975/1976 až 1979/1980)
se utkával Spartak Hradec s mužstvem Ostroje Opava. A bilance neradostná. Z deseti
odehraných zápasů pouhé dvě výhry
Hradce, pět remíz a tři porážky. Verdikt
jasný: neoblíbený soupeř.

Jako bílý balet nastoupili Votroci k utkání v roce 1975. Na konci utkání pak jejich dresy, díky
rozbahněnému terénu, doznaly hodně velkých změn.
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V červnu 1994 byl oficiálně poVýstřižek z Deníku.
tvrzen vstup společnosti z Kralup
nad Vltavou do opavského fotbalu. Tato spolupráce přinesla
okamžité výsledky. Kaučuk Opava
postoupil v ročníku 1994–95 poprvé do první ligy a v úterý 1.
srpna 1995 nastoupil ve druhém
kole soutěže na Všesportovním
stadionu v Malšovicích. Tím začala druhá pětiletka vzájemných
zápasů v řadě, tentokrát prvoligová.
SK Hradec, čerstvý vítěz Poháru
ČMFS a účastník Poháru vítězů
pohárů, si zřejmě ani nepřipouštěl
nějaký problém v zápase s prvoligovým nováčkem. Pod vedením
trenéra Luďka Zajíce se na hřišti
Premiéra vítěze poháru před vlastním publiobjevila sestava: Poštulka – Urban – Rehák,
kem, sešlo se téměř 6000 diváků, začala miVrábel – Urbánek, Ulich, Hynek, šmarda,
nutou ticha za zesnulého trenéra štefana
Černý – Samec, Mašek. Střídali Kaplan,
Nadzama, který ještě vloni touto dobou vedl
Drozd a Kincl.
hradecké Votroky. K této smutné zprávě se
dal přirovnat i výkon jeho někdejších svěřenců… Místo očekávaného náporu a brzkého gólu v síti nováčka padla branka za
záda domácího Poštulky. Už v 9. minutě po
centru Kamase ji vstřelil hlavou Rozhon. Byla
jediná a rozhodující.
Hradec se sice snažil nepříznivý stav zvrátit,
jenže domácí propadli v zápase na celé
čáře. Přísnější měřítko snesly jen výkony
šmardy a Černého, ostatním hráčům se nedařilo. Obrovská díra zela především ve
středu pole. Ukázalo se, že nahradit Jukla,
který stačil být u všeho, a navíc dával góly,
nebude snadné.
Trenér Zajíc řekl: „Za náš výkon se stydím,
s fotbalem to nemělo nic společného.“
Kupodivu tato tvrdá slova souhlasně rezonovala i z domácí kabiny.
Opavský nováček slavil v Hradci svoje historicky první prvoligové vítězství. Tím začalo
dalších pět sezón v řadě vzájemných zápasů
(1995/1996 až 1999/2000), tentokrát prvoligových. Bilance se nepříliš nezměnila. Deset
zápasů, dvě výhry, čtyři remízy a čtyři poBulletin Černobílý gól má svoji historii. Vyšel
rážky.
také v roce 1995 u příležitosti domácího
A navíc, v poslední sezoně té pětiletky, oba
utkání s Opavou.
týmy společně sestoupily.
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juNiORSKý tým FC HK
Nadstavba Juniorské ligy 2017/2018
Juniorská liga se pomalu, ale jistě, blíží do svého finále. Mladí Votroci mají za sebou sedm
z devíti duelů závěrečné fáze a jejich bilance je velmi pozitivní: 2 vítězství (FC Baník Ostrava
1:0, FC Fastav Zlín 1:0), 4 remízy (FC Slovan Liberec 0:0 a 3x 1:1 – 1. FC Slovácko, FK
Teplice a FK Mladá Boleslav) a pouze jedna těsná prohra 1:2 hned z úvodu finálové části na
Spartě. A právě poslední z remíz 1:1 se zrodila před týdnem v neděli 13. května 2018 na
hradeckém hřišti v Orlické kotlině.
FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0)
Branky: 86. Súkenník (pen.) – 56. Rudzan. Rozhodčí: Marek – Polák, Pospíšil. ŽK: Miker,
Brokeš – Vejr. Diváci: 53. FC HK: Vízek – Vukčevič, Miker, Chocholatý (68. Bičiště), Súkenník,
Hašek, Kundrt, Kropáček (58. Rybczuk), Jašarevič (36. Brokeš), Čech, Jukl. FK Mladá Boleslav: šeda – Rudzan, Sus, Košek, Vejr (68. Krčmář), Dohnalík, Procházka, Zabilanský,
Kopa, Klíma, Glöckner.
Hradecká juniorka přivítala v 7. kole nadstavbové části Juniorské ligy Mladou Boleslav
a proti silnému soupeři uhrála cennou remízu. Proměněnou penaltou v samém závěru
zápasu ji zařídil Igor Súkenník.

Dominik Hašek by měl letní přípravu již absolvovat
s prvním týmem.
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Akcie domácího týmu v určitých fázích
utkání s Mladou Boleslavi držel gólman
Patrik Vízek.
Hradec začal dobře, po rychlém brejku domácích zachraňoval celou situaci až poslední
obránce hostů. Od této chvíle ale Středočeši přidali a udávali tempo hry. Gólman Vízek si
musel poradit nejen s několika nebezpečnými střelami ze střední vzdálenosti, ale zasahovat
musel i proti samostatnému úniku soupeře.
Po změně stran to mohli být Votroci, kdo otevře gólový účet zápasu. Po chybě brankáře
šedy se už míč snášel do jeho branky, nicméně na poslední chvíli stihl zasáhnout obránce
Středočechů. Následně se musel vytáhnout i domácí gólman, který přece jenom posléze
inkasoval jako první. Po rohovém kopu se k balonu dostal Ondřej Rudzan, jehož parádní
střela levačkou zapadla přesně k tyči.
Mladoboleslavští si poté kontrolovali svůj těsný náskok a Hradec se jen těžce dostával do
útoku. Před koncem duelu ovšem hostující defenzíva ve vápně faulovala soupeře a Hradečtí
měli k dispozici pokutový kop, který zkušený Igor Súkenník bezpečně proměnil. Obě
mužstva proto nakonec brala po jednom bodu.

Tabulka Juniorské ligy – nadstavbová část A, sezona 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FK Teplice a.s.
1. FC Slovácko, a.s.
FK Mladá Boleslav a.s.
FC Hradec Králové, a.s.
FC Slovan Liberec a.s.
AC Sparta Praha fotbal, a.s.
FC Baník Ostrava, a.s.
FC FASTAV Zlín, a. s.
MFK Karviná a.s.
1. FK Příbram, a.s.

7
7
6
7
7
6
7
5
5
5

4
4
3
2
3
3
2
1
1
0

2
2
2
4
1
0
1
2
1
1

1
1
1
1
3
3
4
2
3
4

13:5
14:9
15:7
7:6
13:14
9:12
7:12
6:7
11:13
2:12

14
14
11
10
10
9
7
5
4
1
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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
-18-

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. 12 – Radim Ottmar
brankář 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 – obchod
a marketing, Mgr. Michal Petrák – komunikace, 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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ZÁNOVNÍ VOZY IHNED
JAKO NOVÉ, JEN LEVNĚJŠÍ

Škoda Fabia, 2017, 1.2 TSI, 66 kW, Ambition

Nájezd 5300 km
CENA NOVÉHO VOZU

40%

Dacia Duster, 2017, 1.6 SCe, 84 kW, navigace, tempomat

Nájezd 3800 km

348 000 Kč

270 000 Kč

Kia Sportage, 2017, 1.7 CRDI, 104 kW, automat

Nájezd 12 000 km
CENA NOVÉHO VOZU

ÚSPORA
AŽ

CENA NOVÉHO VOZU

390 000 Kč

329 000 Kč

Mercedes E220d, 2017, 143 kW, AMG, paket Premium

Nájezd 15 000 km

665 900 Kč

480 000 Kč
1200 zánovních vozů ihned k dispozici

CENA NOVÉHO VOZU

1 838 900 Kč

1 200 000 Kč
800 121 111

Úspora až 40 % oproti ceně nového vozu
Výběr z různých značek na jednom místě
Při výkupu vašeho stávajícího vozu dodatečná
sleva na nový vůz

Více na www.mototechna.cz. Veškerá fota jsou ilustrační. Dostupnost
vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. Nejedná se o závaznou nabídku
ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

1200 ZÁNOVNÍCH A PŘEDVÁDĚCÍCH VOZŮ

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

Aquacentrum
Hradec Králové

pOd lízátKy Se Sešly legeNdy
HRadeCKéHO FOtbalu
Mistři ligy, účastníci zápasu Poháru mistrů evropských zemí proti Barceloně, vítězové Poháru
ČMFS, držitelé všemožných rekordů – ti všichni se sešli na Malšovickém stadionu, aby zavzpomínali na doby, kdy oblékali černobílý dres. A že bylo na co vzpomínat!
Setkání bývalých hráčů Votroků začalo utkáním staré gardy proti týmu partnerů posílenému mimo jiné o členy hradeckého vedení
Jiřího Saboua a Pavla Krmaše nebo nyní libereckého záložníka Tomáše Malinského.
Na hřišti pochopitelně dominovali hráči, kteří
sundali dres teprve nedávno – Adrian Rolko
nebo právě Krmaš by mohli nějakou tu nižší
soutěž kopat ještě dnes. Neztratil se ale ani
Josef Ringel nebo v obraně stále stejně nesmlouvavý Vladimír Mráz.
Zatímco ti „mladší“ se proháněli na trávníku,
pokročilejší veteráni vzpomínali nad občerstvením. Přijeli i ti, kteří už v Hradci nežijí,
a tak došlo na některá setkání po dlouhé

době. „Já jsem tě neviděl snad padesát let,
a vypadáš pořád stejně!“ vyhrkl na Jaroslava
Fišera Ivo Lubas, který přijel z Prahy s Oldřichem Rottem.
Generace kolem nich ze sedmdesátých let
měla vůbec silné zastoupení. U stolku postávali výše jmenovaní se Slavomírem Hrůšou, Jaromírem Plockem, Janem Rolkem,
nebo Edmundem Schmidtem. „Jen je
škoda, že se z našeho týmu nedožili všichni.
Ubýváme,“ konstatoval smutně Rolko. „Ale
bylo příjemné vidět se zase s klukama”.
Mezi těmito mladíky si to energicky štrádoval
Ladislav Pokorný, čiperný mistr ligy z roku
1960, který i ve třiaosmdesáti letech chodí
každý den na několikakilometrové
procházky. „Teď mi ale doktor
dlouhé výšlapy zakázal, snad mi je
po příští kontrole zase povolí. Úplně
cítím, jak mi odcházejí svaly,“ čertil
se v hovoru s někdejšími spoluhráči
Jiřím Kománkem a Františkem Kopečným.
U dalšího stolu se sesedli trenéři Ladislav škorpil s Václavem Kotalem,
nechyběla ani parta kolem Mráze,
Jaroslava Hůlky, Pavla Černého, Luboše Kubíka, Richarda Poláka nebo
mladší generace Davidem Zoubkem
počínající a Adrianem Rolkem nebo
Filipem Klapkou končící. Popovídat
si přijeli i „Severočeši“ Tomáš Holeš
a Tomáš Malinský.
Všichni účastníci setkání si poslechli
poděkování od členů představenstva
Richarda Jukla a Jindřicha Vedlicha,
dostali na památku upomínkovou
vlaječku do auta a slib, že se poSlavnostní výkop utkání provedly dvě legendy hradecké
dobné příjemné večery budou opakopané – Miroslav Merkl a Luboš Kubík.
kovat.
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Že svoji rychlost neztratil ani věkem, to bývalý kapitán Votroků Miroslav Zemánek dokazoval v průběhu celého utkání. Jako například v souboji s Tomášem Malinským,
který nyní hájí barvy Slovanu Liberec.

Oslavy gólů si hráči
užívali jako za mlada.
Zleva Karel Krejčík,
Jiří Sabou, zády Lukáš
Kopp, David Kalousek
a David Zoubek.

Adrian Rolko ve vzduchu vyčníval nade všemi,
jak také jinak. Ostatní hráči zleva: David Franc,
Miroslav Zemánek, Tomáš Malinský, Jiří Fejgl,
Lukáš Kopp a Jiří Sabou.

Současný ředitel klubu
Jiří Sabou se v duelu prezentoval hattrickem.

Zleva bývalý strážce hradecké svatyně Luděk Jelínek,
lékař týmu MUDr. Jiří Štětina a gólman partnerů Václav
Vašata.
Na akci byl zájem také o autogramy bývalých hráčů. Na fotografii se jednomu
z fanoušků podepisuje Miroslav Merkl.

K vidění byly také staré fotografie, jako zde ze 60. let.

Poděkování všem zúčastněním přednesli
představitelé klubu FC Hradec Králové
Richard Jukl a Jindřich Vedlich.

Ikony královéhradecké kopané, zleva Edmund Schmidt a Ladislav Pokorný.

HRadeCKá u-11 Ovládla
ONdRášOvKa Cup
Votroci do jedenácti let dosáhli o víkendu velkého úspěchu – vyhráli finálovou skupinu Ondrášovka Cupu, tedy mistrovství republiky. V konfrontaci s nejlepšími mužstvy republiky
uspěli týmovostí, bojovností a rychlým přechodem do útoku, jak charakterizuje jejich cestu
na první místo trenér OnDřej BAČO.
Do Českých Budějovic, dějiště finálového
turnaje Ondrášovka Cupu, postoupilo družstvo do jedenácti let z kvalifikace, která se
konala na podzim na pražském Motorletu.
„Mohli jsme nominovat jen hráče registrované v FC Hradec, turnaj pro ně byl jako
odměna za práci v tréninku. Naším cílem
bylo porovnat se s českou špičkou,“ vysvětluje Bačo.
V jižních Čechách Votroci nejdřív postoupili
z prvního místa základní skupiny, na druhém
místě za nimi se do finálové fáze prosmýkly
Pardubice – jediný soupeř, s nímž Hradečtí
ve skupině uhráli pouze remízu. „Hrálo se
na menších hřištích, než je obvyklé, tak byl
fotbal hodně soubojový. Na některých jiných
turnajích jsou k vidění lepší výkony,“ popisuje estetickou kvalitu zápasů Bačo. „Byl to
takový turnaj pro rodiče s tlakem na výsledek. Práce trenérů byla hlavně v působení
na hráče, aby se snažili hrát fotbal,“ usmívá
se kouč.

Ten má k dispozici šikovný ročník. Podle
jeho slov je v kategorii do jedenácti let velká
konkurence a spousta dalších nadaných fotbalistů působí v jiných klubech na východě
Čech. „Spolupráce s ostatními celky nejen
v Královéhradeckém kraji, ale v celém bývalém regionu, je velmi dobrá,“ pochvaluje
si Bačo.
Ve finálové skupině pak jeho svěřenci porazili SKP České Budějovice, FK Ústí nad Labem, FTA Praha a Slavii. Se Spartou remizovali a prohráli jen proti SFC Opava. Trenér
si cení hlavně toho, že jeho kluci dokázali
hrát vyrovnané zápasy s pražskými giganty.
„Na to, jakou základnu mají Sparta a Slavia,
by nás měly výrazně přehrávat,“ pyšní se
Bačo.
Sestava FC Hradec Králové na turnaji:
Svoboda – Baťka, Cobl, Drbohlav, Gazsi,
Halama, Hodas, Hronek, Chýlek, Kaczmarek, Němec, Ponikelský, Prchlík, Rychtář,
Zimmermann.

Výsledky Základní skupina (12. 5. 2018):
• FC HK – FK Pardubice 1:1, branka Halama (as.
Němec)
• FC HK – Fastav Zlín 2:0, branky Ponikelský (as.
Drbohlav), Halama
• FC HK – FK Mladá Boleslav 1:0, branka Prchlík
• FC HK – Bohemians 1905 3:1, branky Halama
(as. Rychtář), Hodas (as. Ponikelský), Cobl (as.
Drbohlav)
• FC HK – Zbrojovka Brno 2:0, branky Baťka, Drbohlav

Výsledky Finálová skupina (13. 5. 2018):
• FC HK – SKP České Budějovice 3:0, branky Gazsi,
Hodas (as. Cobl), Rychtář (as. Halama)
• FC HK – FK Ústí nad Labem 1:0, branka Halama
(as. Němec)
• FC HK – FTA Praha 2:0, branky Cobl (as. Drbohlav), Drbohlav
• FC HK – Slavia Praha 1:0, branka Cobl (as. Drbohlav)
• FC HK – Sparta Praha 1:1, branka Halama
• FC HK – SFC Opava 0:3

Konečné pořadí Finálové skupiny:
1. FC Hradec Králové 7 4 2 1 9:5 14
2. FK Pardubice
7 4 1 2 8:7 13
3. FK Ústí nad Labem
7 3 3 1 11:5 12
4. SFC Opava
7 2 2 3 13:11 8

5.
6.
7.
8.

-26-

Sparta Praha
Football Talent Acad.
Slavia Praha
České Budějovice

7
7
7
7

2
1
2
1

2
4
1
3

3
2
4
3

9:10
7:10
9:14
7:11

8
7
7
6

HRadeCKá u-9 Se pRObOjOvala
Na „euRO”
Také jeden z nejmladších týmů našeho klubu FC Hradec Králové, kluci narození v roce
2009, má svoje EURO. Přesně řečeno celoevropské klání fotbalistů do 9 let věku s kvalifikačním sítem v České republice až po závěrečný turnaj, který se bude konat nyní v létě
v rakouském Salzburgu na konci června. A svěřenci trenéra PAVLA KOBLáSy dvoudenní
kvalifikaci na U9 EURO Championship 2018 nyní úspěšně zvládli a budou nás reprezentovat
na závěrečném turnaji. Kvalifikace se konala o předminulém víkendu v Chotěboři. Hrálo se
systémem 6+1, každý s každým po čas 1x18 min.
„První den jsme začali zápasem s Třebíčí,
ve kterém jsme dokázali do turnaje dobře
vstoupit a vítěznou náladu jsme si udrželi
až do jeho konce. V sobotu jsme odehráli
180 minut čistého času, což
je slušná porce, ale až na
pár zakolísání na nás únava
nebyla znát. Úvodním dnem
jsme tak prošli s jedinou remízou, když jsme ve zbytku
utkání dokázali po výborných výkonech zaslouženě
zvítězit. V neděli se nám
v úvodním zápase podařilo
navázat na výkony ze soboty a po prvním zápase
s Vlašimí nás čekala pražská
Dukla. S tou jsme odehráli
jedno z nejtěžších utkání na
turnaji, které jsme díky
svému nasazení dokázali
nakonec strhnout na naší
stranu. Poslední tři zápasy
nás pak čekali soupeři, kteří
byli v celkovém součtu
těsně za námi a hrálo se tak
o celkové pořadí. Kluky chci
pochválit jak všechny tři zápasy zvládli a po výborných
výkonech, kdy jsme ve
všech třech utkáních zaslouženě zvítězili jsme zaslouženě ovládli i celkové pořadí
turnaje. Tento turnaj byl zároveň i kvalifikačním turnajem na mezinárodní turnaj

do Salzburgu, kam si tak kluci zajistili postup. Hráčům bych chtěl poděkovat za předváděné výkony po oba dny a rodičům za
podporu a servis během turnaje,“ popisuje
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dění na sportovní akci trenér malých Votroků
Pavel Koblása.
Mladí Votroci se nyní mohou těšit na velmi
zajímavé soupeře. Jen namátkou, závěrečného turnaje se například zúčastní Ajax Amste-

rodam, Borussia Dortmund, Juventus Turín
či Rapid Vídeň. A jaká sestava reprezentovala
FC Hradec Králové? Gajda, šťovíček, Wenke,
Zadrobílek, Balucha, Placák, Plocek, štěpán,
Dvořák, Matějů, Novák, Jirásek, Coggan.

Zápasy 1. hrací den:
• FC HK – SK FŠ Třebíč 8:0, branky: Novák 3x,
Šťěpán, Dvořák, Balucha, Gajda, Plocek
• FC HK – SFC Opava 4:2, branky: Balucha, Šťovíček, Zadrobílek, Placák
• FC HK – FK Motorlet Praha 10:0, branky: Gajda
2x, Wenke 2x, Balucha 2x, Zadrobílek, Placák,
Šťovíček 2x
• FC HK – FK Litoměřicko 9:0, branky: Dvořák, Šťovíček, Matějů, Balucha 4x, Wenke, Zadrobílek
• FC HK – FK Pardubice 1:1, branky: Wenke
• FC HK – AC Sparta Praha 4:2, branky: Wenke 2x,
Matějů, Balucha
• FC HK – FC Chotěboř 4:0, branky: Plocek, Zadrobílek 2x, Placák
• FC HK – Sparta Kutná Hora 3:1, branky: Balucha,
Matějů 2x
• FC HK – FC Žďas Žďár nad Sázavou 9:0, branky:
Wenke, Balucha 3x, Plocek, Zadrobílek, Novák 3x

• FC HK – FK Agria Choceň 4:0, branky: Gajda, Balucha, Placák, Matějů
Zápasy 2. hrací den:
• FC HK – FC Sellior&Bellot Vlašim – 5:0, branky:
Šťovíček, Jirásek, Coggan 2x, Zadrobílek
• FC HK – FK Dukla Praha – 3:2, branky: Balucha,
Wenke, Placák
• FC HK – AFK Horní Jelení – 7:1, branky: Wenke,
Plocek 2x, Placák, Balucha, Jirásek
• FC HK – FC Slovan Havlíčkův Brod – 4:2, branky:
Šťovíček 2x, Wenke, Gajda
• FC HK – SK Sigma Olomouc – 4:1, branky: Plocek, Šťovíček 2x, Balucha
• FC HK – FC Sparta Brno – 2:0, branky: Wenke,
Balucha
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Celková bilance FC HK:
1. místo ze 17 týmů s bilancí: 15 vítězství, 1 remíza
a 0 proher (celkové skóre 81:11)! – GRATULUJEME!

1905

tabulKy mládežNiCKýCH
a žeNSKýCH dRužStev FC HK
1. liga Starší dorost U-19, sezona 2017/18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

28
30
29
30
30
29
30
30
30
29
30
29
30
28
28
28
30
28

22
21
20
18
16
13
12
12
10
9
10
9
11
11
11
6
5
4

0
0
2
2
3
5
2
2
6
5
2
4
2
1
1
1
3
2

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

3
4
6
8
9
9
13
13
13
12
13
12
15
13
16
20
22
19

81:26
81:32
66:30
89:48
42:34
67:46
52:48
51:51
38:48
49:51
54:59
38:48
44:58
39:50
49:48
28:68
39:82
22:102

69
68
65
60
56
51
43
43
43
40
39
39
39
38
35
21
21
19

1. liga Mladší dorost U-16, sezona 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 České Budějovice
FK Meteor Praha VIII

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, sezona 2017/18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK Slavia Praha
AC Sparta Praha
1.FC Slovácko
FC Viktoria Plzeň
FC Slovan Liberec
FK Dukla Praha
FC Hradec Králové
Loko Brno-H. Heršpice
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18 16
18 15
18 11
18 4
18 5
18 4
18 3
18 3

1
2
1
1
5
3
5
4

1 120:16 49 22
1 83:8 47 20
6 48:34 34 7
13 22:61 13 -14
8 25:47 20 -7
11 14:64 15 -12
10 18:59 14 -13
11 20:61 13 -14

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

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

29
28
30
30
29
30
30
30
30
30
29
28
29
28
28
30
30
28

24
22
19
17
17
12
13
14
12
10
11
8
6
5
5
7
5
6

2
3
4
3
2
4
3
1
3
6
2
5
3
4
3
0
1
1

3
0
1
2
2
5
4
1
3
2
6
3
4
3
3
2
5
1

0
3
6
8
8
9
10
14
12
12
10
12
16
16
17
21
19
20

100:16
82:16
73:38
52:43
66:31
46:31
44:46
63:57
41:44
33:46
49:42
46:43
47:83
39:71
33:76
38:79
33:80
32:75

79
72
66
59
57
49
49
45
45
44
43
37
28
26
24
23
22
21

1. liga Starší žáci U-15, sezona 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
FK Mladá Boleslav
FC Viktoria Plzeň
FK Teplice
Bohemians 1905
FC Slovan Liberec
SK České Budějovice
FK Pardubice
FK Meteor Praha VIII
Mostecký FK
SK Kladno
1.FK Příbram

23
24
23
23
24
24
22
23
24
23
23
23
24
23

22
19
15
13
10
10
8
8
9
9
4
6
4
0

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

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

0
3
2
8
9
11
8
9
11
11
12
17
16
20

101:15
93:22
66:18
63:32
43:40
46:54
32:31
35:40
44:44
33:35
21:49
26:74
23:80
12:104

68
60
52
42
38
35
34
34
32
31
22
18
18
5

1. liga Dorostenky st. U-19, sezona 2017/18
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
0 4
1 4
1 6
1 8
3 7
1 10
1 11

63:6
78:25
44:16
26:40
19:31
32:42
13:47
14:82

36
30
28
22
16
15
10
7

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

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

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

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

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

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

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

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

0:4
1:0
0:1
2:2
0:0
5:0
2:0
2:2

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

24. kolo (25. 4. 2018)
Frýdek-Místek – Příbram
2:1
Hradec Králové – Olympia 4:1
Pardubice – Táborsko
3:0
Znojmo – Třinec
0:2
Opava – Žižkov
3:0
Ústí n/L – Vlašim
2:1
Vítkovice – České Buděj.
2:0
Sokolov – Varnsdorf
2:0

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

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

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

25. kolo (28. 4. 2018)
Hradec Král. – Fr.-Místek 4:0
Příbram – Vítkovice
2:1
Olympia – Sokolov
0:1
Žižkov – Ústí n/L
2:1
Varnsdorf – Opava
1:2
České Buděj. – Znojmo
3:2
Vlašim – Pardubice
3:1
Třinec – Táborsko
5:1

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
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