
ROVEŇSKÝ POLOČAS, LIGOVÝ SPECIÁL 

FC HRADEC KRÁLOVÉ SE VRACÍ DO NEJVYŠŠÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE,  

S NÍM DO LIGY MÍŘÍ I HONZA SHEJBAL Z DOLNÍ ROVNĚ  

O postupu se rozhodovalo v posledním kole FNL dne 4.6.2014 v zápase FK Pardubice – FC Hradec 

Králové.  Hosté zvítězili brankou Emira Haliloviče ze 78. minutě 1:0 a radovali se z postupu. 

Roveňský poločas byl díky pochopení FK Pardubice při tom, aby Vám tento historický zápas, 

i z roveňskéhp pohledu, trochu přiblížil. 



Na zápas dorazilo 2 500 diváků, bezpečnostní opatření byla mimořádná



Po rozcvičení ještě pro poslední pokyny do kabin

Hable, Shejbal
Rolko, Podhajský – trenér gólmanů

Kulič, Malinský

Kim,FK PceKudrna, Martin Shejbal, FK PceHoleš



v 18:00 hodin byl zápas  zahájen

Halilovič, Plašil, Dvořák, Shejbal, Kulič, Malinský, Poděbradský, Hable, Holeš, Koubek, Rolko

Ing. Richard Jukl, ředitel FC HK



Momentky ze zápasu



Poločas, odchod do kabin

Návrat po přestávce



zraněný gólman Jiří Lindr

Marek Plašil
kanonýr David Vaněček mimo hru,  se sádrou…



sektor domácích

sektor hostíTomáš Koubek

Marek Kulič



V 70.minutě vystřídal vyčerpaného

Honzu Shejbala Pavel Čermák, 

poděkování  za výkon od trenéra 

Luboše Prokopce



V 78.minutě rozsvítil světlo na konci tunelu

rozhodující brankou EMIR HALILOVIČ!



Závěrečné minuty a obrovská radost, je hotovo, povedlo se!



trenér Luboš Prokopec

Tomáš Malinský, Juraj Križko

trenér Luboš Prokopec

Honzův táta s bráchou 

Radkem



Honzův táta, mamka a babička z Uherska



Gunny – radiovysílání ze zápasů FC HK živě

radost fandů FC HK ihned po zápase 



Honza s mamkou, babičkou a spoluhráčem

Tomášem Koubkem z Ostřetína



A to není všechno… Honza Shejbal nejen že postoupil po své první sezóně 

v kategorii mužů do nejvyšší fotbalové soutěže, která ponese od sezóny 

2014/2015 název Synot liga, ale stihl složit i zkoušku dospělosti na 

Sportovním gymnáziu v Pardubicích!

Krásná a upřímná slova na závěr, ale myslíte, že Honza Shejbal dosáhl svého vrcholu? 

V žádném případě!  Je teprve na začátku všeho, má totiž na to být víc!

Honzo, přejeme Ti, ať se vše daří dle Tvých představ, TJ Sokol Roveň.

Honza po zápase a se svou přítelkyní Míšou a maturitním vysvědčením.  Honzova citace z Černobílého gólu ze dne 

18.5.2014: „ Rodina mě velmi podporuje od mých začátků až po současnost. Chtěl bych jim tímto také velmi 

poděkovat za to, co všechno museli kvůli mému kopání podřídit a obětovat. Nyní mě v Hradci podporuje i přítelkyně, 

která navštěvuje každý domácí zápas.“


