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VšesportoVní stadion Hradec KráloVé, 10.srpna 2014, 17:00 Hodin



FC HRADEC KRÁLOVÉ – FK MLADÁ BOLESLAV

Ptáte se, proč je další vydání Roveňského poločasu věnováno fotbalovému
zápasu FC Hradec Králové? Odpověď je jednoduchá a věřme, že pro většinu
příznivců TJ Sokol Roveň i ostatní čtenáře dost dobře pochopitelná. FC Hradec
Králové postoupil po ročním působení ve FNL zpět do nejvyšší fotbalové
soutěže, která v soutěžním ročníku 2014/2015 nese název Synot liga. Po
postupu do ligy přišlo do Hradce celkem sedm nových hráčů, výrazně se zvýšila
konkurence, kádr čítá 24 hráčů. Na postupu se nemalou měrou podílel ve FNL i
Honza Shejbal z Dolní Rovně (nar.1994), v prvních dvou kolech se však nevešel
ani mezi náhradníky. S očekáváním, že by Honza mohl dostat šanci právě v
zápase s FK Mladá Boleslav, jsme do Hradce vyrazili, abychom Vám případně
nabídli pár momentek a stručný komentář ze zápasu, ve kterém Jan Shejbal,
jako první hráč z Dolní Rovně nastoupí do zápasu nejvyšší tuzemské fotbalové
soutěže. O tom, že se naše očekávání vyplnilo, svědčí následující stránky
speciálního vydání Roveňského poločasu. Honza Shejbal je již prvoligový, je tím
správným vzorem pro mladé adepty hry zvané fotbal, a to nejen od nás, z Dolní
Rovně.



Mezi prvními přícházejí na  svá místa na lavičkách trenéři obou týmů. Vlevo Bohuslav Pilný 

a Luboš Prokopec (FC HK) vpravo zkušený  Karel Jarolím (FK MB)



Přicházejí náhradníci : Mark Kulič (č.10), Lukáš Magera

(MB, 18), Honza Shejbal, Jan Hable (23),  Pavel Černý 

(9), Jiří Janoušek (13) 



Tomáš Koubek

Adrian Rolko „K“
Petr Mareš, Tomáš Holeš

Jakub Chleboun, Pavel Dvořák,Juraj Križko
David Štípek, Aleš Čermák 



Mezi náhradníky  zleva Honza Shejbal, Marek Kulič, Pavel Čermák, 

Jiří Janoušek a Martin Kuciak



Adrian Rolko vstřelil gól v 15 minutě, 

bohužel, pro jasný ofsajd nebyl uznán…

V 38.minutě,  snad v 

celkově páté  gólové šanci 

domácí,  jen  do tyče  pálil 

Juraj Križko…



Poločasové protažení 



Do druhé půle šli domácí s  jasným odhodláním

konečně protrhnout střeleckou smůlu…



V 52.minutě se zranil výborný Emir Halilovič



Honza  s hrající legendou Markem Kuličem a  poslední pokyny před  vystřídáním  Emira Haliloviče



Těsně před vstupem na hřiště a první kroky  na prvoligové scéně v 53.minutě  zápasu



Nejvíce soubojů v zápase absolvoval  Honza proti zkušenému Janu Kyselovi (nar.1985)



Mezi další vzory pro mladé  hráče  fotbalu  patří 

určitě i Jiří Skalák (MB, nar.1992) ze Sezemic

a gólman Tomáš Koubek (HK, nar. 1992) z Ostřetína



Momentky ze zápasu – na obrázcích mj. Pavel Dvořák, 

Michal Ďuriš, Lukáš Magera a  Milla Makongo Dinh



Milla, Hruška, Magera, Kysela, Rosa

Jakub Chleboun též poprvé v sestavě po návratu do HK



Fotbalový  profesor pan Ladislav Škorpil s Honzou, úplně vlevo  sekretář klubu FC HK pan Martin 

Černík, kterému patří velký dík za umožnění vzniku tohoto  vydání RP   



Děkujeme FC Hradec Králové za vstřícnost  a pochopení

Roveňský poločas čtěte na webových stránkách

www.tjsokolroven.cz

Připravil 
Jaromír Pýcha
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