
Honza Shejbal z Dolní Rovn ě 
opět reprezentoval Českou republiku 

fotoreportáž na téma

Přípravné mezistátní utkání fotbalistů do 19 let

Česká republika - Chorvatsko

Hradec Králové,  Sportovní centrum mládeže  Bavlna
30.dubna 2013



Krásné fotbalové prost ředí ,  v hledišti nechyb ěli   rodi če Honzy, brácha Radek, 
děda z Rovn ě,  babi čka z Uherska, strýc se svou paní a dalších zhruba 500  divák ů 

Ne všechny diváky  pln ě zaujal fotbal – viz t řetí diva čka zprava v první řadě (též z Rovn ě …)



Soupiska zápasu



Hádejte , kterého reprezentanta ČR  chtěli všichni  malí kluci držet za ruku a  doprovodit
na hrací plochu? P řece  svého Honzu Shejbala , hráče   FC Hradec Králové !na hrací plochu? P řece  svého Honzu Shejbala , hráče   FC Hradec Králové !



Po nezbytném šikování řad se jde na věc…Po nezbytném šikování řad se jde na věc…



Vlajky vlají, hymny hrají…Vlajky vlají, hymny hrají…



Do zápasu nastoupila tato základní jedenáctka :
Nahoře zleva Lukáš Zima (FC Janov), Stefan Simi č (FC Janov), Ond řej 
Chocholoušek (Viktoria Plze ň), č. 5 - Honza Shejbal z Dolní Rovn ě (FC HK),
Lukáš Juliš (AC Sparta Praha), Marek Pernglau (Viktor ia Plzeň), dole zleva 
Michal Trávník (1.FC Slovácko), Lukáš Landovský (Bau mit Jablonec), 
Dominik Mašek (Hamburger SV), Petr Nerad (Bohemians 1905), Matěj Hýbl 
(Sigma Olomouc)



Hlavním trenérem ČR U-19 je pan Josef Csaplár, exkluzivní rozhovor   na téma
Honza Shejbal najdete v  Rove ňském polo čase č. 6/2013. 

Asistent trenéra Radek Bejbl, bývalý reprezentant  ČR , mj. hrá č SK 
Slavia Praha  a Atletico Madrid  p řed polo časovým televizním 
rozhovorem .



Honza p řed 
zápasem 
a v polo čase



Pro úplnost, Honza Shejbal odehrál v prvním zápase 
67.minut,  zápas skon čil vít ězstvím ČR 2:1, v odvet ě 

dne 2.5.2013 odehrál Honza celých 90 minut 
a ČR zvítězila 4:1

Pro čtenáře Roveňského poločasu připravil :

Poděkování patří FC HK a FAČR  za vstřícný přístup


