
Speciální ligové vydání

Dne 29.září 2013 se hrálo 10.kolo Fotbalové národní ligy mezi FC Hradec Králové 
a FK Baník Most na Všesportovním stadionu v Hradci Králové. Díky vstřícnosti  

funkcionářů domácího týmu vzniklo toto speciální vydání Roveňského poločasu.  

4 1
poločas 1:0, branky domácích  David Vaněček 2, Honza Shejbal, Marek Plašil, 1569 diváků 



V předchozích třech zápasech nastoupil v týmu FC Hradec Králové i Honza Shejbal z Dolní Rovně.
V domácím zápase s FK Baník Sokolov (2:0) odehrál posledních 30 minut a dostal se do třech
vyložených příležitostí. V následujících dvou zápasech na hřištích soupeřů FK Viktroria Žižkov (výhra 1:0)
a FK Ústí nad Labem (výhra 2:0) odehrál vždy celých 90 minut. V obou zápasech se dostal do dvou
vyložených příležitostí, ale kýžený gól nevstřelil. Již před zahájením zápasu s Baníkem Most hlasatel
oznámil základní sestavu, ve které Honza nechyběl. Roveňský poločas v očekávání první ligové branky
Honzy Shejbala nemohl na tomto zápase chybět.

Před zahájením  samotného zápasu je na programu důkladné rozcvičení a protažení



V době, kdy si jdou hráči do kabin pro 
poslední  předzápasové rady trenéra se 
již na hrací ploše připravuje slavnostní 
nástup aktérů zápasu.

Honza po předzápasovém
rozhýbání míří do kabin. 



Před nástupem základních jedenáctek 
přicházejí na  střídačky  asistent trenéra  
Bohuslav Pilný, hlavní trenér  Luboš Prokopec, 

dále i trenér gólmanů Karel Podhajský,
rovněž tak i náhradníci, mezi kterými
byl v tomto zápase i Pavel Dvořák.



kapitán Jan Šísler

Aktéři  zápasu přicházejí…Aktéři  zápasu přicházejí…Aktéři  zápasu přicházejí…Aktéři  zápasu přicházejí…

Honza  Honza  Honza  Honza  ShejbalShejbalShejbalShejbal, za ním hvězda týmu, , za ním hvězda týmu, , za ním hvězda týmu, , za ním hvězda týmu, 
Marek KuličMarek KuličMarek KuličMarek Kulič

Petr Schwarz, Jiří Janoušek, Adrian Rolko



Jiří Poděbradský, Marek Kulič, Adrián Rolko, Jan Šísler

Po první půlce 
vedl
domácí tým 
krásnou 
brankou 
Honzy Shejbala
ze 7. minuty 
v poměru 1:0,

Jiří Lindr

Honza Shejbal a Petr Schwarz

a hráči  šli 
do kabin.



Příchod na hrací plochu po přestávce,
Marek Kulič, Honza Shejbal
a Marek Plašil. 

Náhradníci se poctivě připravovali, 
přitom sledovali  i dění na hřišti,
nejblíže Róbert Pillár a Pavel Dvořák. 



V 65. minutě nastoupil na hřiště za Honzu 
Shejbala Tomáš Malinský. Honza byl střídán
po výborném výkonu, po dobře odvedené
práci.  Poděkování trenéra Luboše  Prokopce
toho bylo jasným důkazem.

Honza v tomto zápase  vstřelil
svůj první druholigový gól, ale byl i 
u dalších  akcí, ze kterých domácí
šutér Vaněček vstřelil další dva góly.
Jednu superšanci Honza sám před 
gólmanem neproměnil, škoda. 



Radost domácích po první brance

V 69. minutě zápasu střídal 
i kanonýr David Vaněček. Diváci 
skandovali  jeho jméno, stejně tak  
předtím  skandovali :
„Hónza Shejbal!“



V zápasovém bulletinu nazvaném 
Černobílý gól byl tento plakát 
Honzy Shejbala z Dolní Rovně, hráče FC HK.

Průkaz opravňující ke vstupu k hrací ploše. 


