všesportovní stadion hradec králové

Sobota 26. července 2014 v 17.00 hod.

Zápas 1. kola

FC Hradec Králové – FK Teplice

Program 1. kola (25.–27. července 2014)

Program 2. kola (1.–3. srpna 2014)

Bohemians – Sparta
Slovácko – Slavia
Jihlava – Boleslav
Jablonec – Brno
Příbram – Plzeň
České Budějovice – Liberec
Hradec Králové – Teplice
Dukla – Ostrava

Slovácko – Bohemians
Slavia – Ostrava
Teplice – České Budějovice
Liberec – Příbram
Brno – Hradec Králové
Boleslav – Dukla
Plzeň – Jablonec
Sparta – Jihlava

partner
utkání:

O dnešním SOupeŘi
FK Teplice, a.s.

Teplický fotbalový klub vznikl záhy po ukončení druhé světové války. Tehdy, na začátku
května 1945, se v hotelu Ditrich sešli čtyři
„otcové zakladatelé“ a rozhodli se: Teplice
musí opět mít svůj fotbalový klub. Před II.
světovou válkou v Teplicích působil německý klub Teplitzer F.K. Byl to klub, jenž
hrál v I. čs. lize a proslul také svou výpravou
na jihoamerický kontinent, kde hrál dokonce
s reprezentací Argentiny. Pánové Rudolf Cajthaml, Václav Anft, Josef Jirásek a Zdeněk
Šteflík tehdy v roce 1945 položili základy
moderní, nyní již ryze české historie teplického fotbalu. Ještě v témže roce začal Fotbalový klub Teplice hrát pod hlavičkou SK
Teplice-Šanov a během prvních tří let se dostal do nejvyšší soutěže, čímž vytvořil unikátní rekord. Takhle rychle mezi elitu se
žádný nový klub nedostal!
Po prvních třech letech nastává období
rychlého střídání názvů i partnerských podniků, zastřešujících klub. V roce 1948 začínají Teplice hrát pod novým názvem Sokol,
o rok později již vystupují jako Technomat.
Po dalších dvou letech, v roce 1951, změnil
klub název na Vodotechnu, v roce 1952 na
Ingstav a konečně v roce 1953 na Tatran
a po „delší době“, v roce 1960, klub přijal
další název Slovan. Přestože teplický klub
tak rychle střídal partnerské podniky, stále
si držel vynikající formu a hrál v I. lize (v roce
1952 skončil na třetím místě). Jak se však
ukázalo, nebylo mu to nic platné.
Rok 1953 byl pro fotbalový klub rokem černým a odstartoval desetiletí bez účasti ve
vrcholové lize. Jedenáct let trvalo teplickým
fotbalistům, než se vrátili do I. ligy a odstartovali zatím nejslavnější období své existence. Prvním krokem k této slavné éře bylo
v roce 1966 rozhodnutí klubu přijmout nabídku ke spolupráci od místních skláren
a přejmenovat se na TJ Sklo Union Teplice.
Tím začala spolupráce, která s jedním přerušením trvá dodnes.
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9. května 1973 dostal fotbalový klub
opravdu výjimečný „dárek“ – nový stadión.
Ten byl dlouhou dobu chloubou celého českého fotbalu a to i přes uspěchané dokončení celé stavby. Že měli tepličtí fotbalisté
dobrou pověst i ve světě dosvědčuje fakt, že
slavnostního otevření se zúčastnil i tehdejší
prezident FIFA, anglický lord Stanley Rous.
Název klubu byl se jménem Sklo Union spojen až do roku 1991. Po tomto roce se však
přídomek Sklo Union z názvu klubu vytratil.
Po fůzi teplického klubu s VTJ Žatec vznikl
FK VTJ Teplice. Poté klub koupil podnikatel
Frydrych, který klub přejmenoval – jak jinak
– na FK Frydrych Teplice. Když nebyly splněny sliby ani smluvní závazky ze strany
jmenovaného podnikatele, přišlo opět na
řadu osvědčené spojení se sklárnami, v té
době již společností Glavunion a.s. (současný AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC
Group).
Nový majitel se rozhodl v Teplicích vybudovat moderní a především profesionální klub.
FK Teplice proto změnil strukturu občanského sdružení a založil obchodní společnost. Nejdříve to byla společnost s ručením
omezeným, která se začátkem roku 1997
přeměnila ve společnost akciovou. Majoritním vlastníkem a stěžejní konstrukcí fotbalového klubu je stále společnost AGC Flat
Glass Czech a.s., člen AGC Group.
Postupná rekonstrukce stadionu vyvrcholila
zastřešením východní a jižní tribuny a výstavbou umělé travnaté plochy v areálu stadionu. Fotbalový stadión Na Stínadlech se
tak řadí mezi nejmodernější a nejbezpečnější stadiony v České republice a Evropě
vůbec a splňuje všechna kritéria UEFA pro
pořádání pohárových a reprezentačních zápasů.
Od návratu do I. ligy v roce 1996 se teplický
klub stále zlepšoval. Zatím poslední „vrchol“
zažil v sezóně 1998/99 GAMBRINUS LIGY,
kdy obsadil druhé místo.

SOupiSKa FK TepliCe, a.s.
Synot liga – podzim 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

SLAVíK

Martin

21. září 1979

89 kg, 194 cm

21

LUKáČ

Patrik

5. prosince 1994

79 kg, 191 cm

30

GRIGAR

Tomáš

1. února 1983

92 kg, 192 cm

LüFTNER

Michael

17

4

VONDRáŠEK

Tomáš

18

JABLONSKý

20

MATULA

22

14. března 1994
26. října 1987

74 kg, 176 cm

David

8. října 1991

85 kg, 190 cm

Milan

22. dubna 1984

80 kg, 184 cm

TAKáCS

Laco

15. července 1996

84 kg, 190 cm

23

HOŠEK

Jan

1. dubna 1989

83 kg, 189 cm

24

KROB

Jan

26

NIVALDO

27. dubna 1987

--, 176 cm

10. července 1988

71 kg, 179 cm

5

LJEVAKOVIČ

Admir

7. srpna 1984

70 kg, 182 cm

7

KRáTKý

Marek

8. června 1993

70 kg, 175 cm

8

VACHOUŠEK

Štěpán

26. července 1979

81 kg, 186 cm

10

TáBORSKý

Ivo

10. května 1985

75 kg, 184 cm

14

RICHTER

Daniel

11. března 1995

16

JIRáSEK

Milan

17. května 1992

70 kg, 175 cm

27

VůCH

Egon

1. února 1991

64 kg, 176 cm

28

LITSINGI

Franci

9. října 1986

71 kg, 180 cm

11

SALAMI

Eugene

12

CHUKwUMA

Chukwudi

19

JINDRáČEK

Martin

25

MAHMUTOVIČ

Aidin

Realizační tým:
ŠČASNý Zdeněk – Hlavní trenér
HEJKAL Stanislav – Asistent
KOLář Patrik – Asistent, trenér brankářů
PEKAř Jakub – Asistent, trenér juniorky
POLáK Václav – Kondiční trenér
VERBíř Pavel – Vedoucí mužstva

20. února 1989

--, 180 cm

27. května 1994

74 kg, 178 cm

29. listopadu 1989

80 kg, 185 cm

6. dubna 1986

81 kg, 180 cm

MUDr. ŠTěRBA Jan – Lékař mužstva
MUDr. NECKAř Pavel – Lékař mužstva
MUDr. MADáR Jiří – Lékař mužstva
Bc. KLEMENT Ondřej – Fyzioterapeut
POUSTKA Eduard – Masér
SEMERáD Jiří – Kustod

Vedení klubu: František Hrdlička – ředitel společnosti, Lenka Capoušková – ekonomický ředitel, Ing. Petr Heidenreich – obchodní a marketingový ředitel, Pavel Verbíř – sport. manažer,
Stanislav Šmrha – technický ředitel, Mgr. Jan Skýpala – sport. sekretář, František Šnobr – organizační pracovník, Mgr. Michal Kolčava – šéftrenér mládeže, Martin Kovařík – tisk. mluvčí
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úvOdní SlOvO pŘed zaHájením
SynOT ligy, Sezóna 2014/2015
Vážení sportovní přátelé, fanoušci našeho klubu FC
Hradec Králové,
Jsme všichni strašně rádi, že jsme se po roční pauze
opět vrátili mezi fotbalovou elitu, nyní do Synot ligy. Oslavy
z postupu jsou definitivně za námi a nás dnes všechny
čeká opět tvrdá, poctivá práce a já si přeji, abychom v ní
obstáli a sehráli důstojnou úlohu.
Určitě následující sezóna pro nás nebude jednoduchá. Kádr opět prošel spoustou změn. Já jen doufám
a přeji si, aby se potvrdilo, že jsme při volbě nových posil
měli šťastnou ruku. Do kádru přišli hráči, kteří nás při
našem monitoringu v uplynulých měsících zaujali a jsou
perspektivou pro náš klub. Do kádru A týmu se z Kazachstánu vrátili naši odchovanci Pavel Černý a Jakub Chleboun, z juniorského výběru byl posunutý
mladý Daniel Trubač, který je věkem ještě dorostenec. Cestu odchovanců, kterou jsme nastolili, se budeme snažit ctít i v budoucnosti.
Vím, že vstup do Synot ligy nebude pro nás jednoduchý, ale já všem v klubu
věřím a jsem přesvědčený, že to společně zvládneme. Zkraje sezóny musíme být
všichni trpěliví a naše hráče v těžkých bojích musíme podpořit a podržet. Ke
všemu bychom měli přistupovat v pozitivním duchu. Já mohu za hráče slíbit, že
budou dělat vše pro to, abychom byli úspěšní.
Od letošní sezóny se mění celá první liga. Dnes zde máme Synot ligu s řadou
pozitivních změn. Věřím, že změny zaujmou všechny naše fanoušky a úroveň
nejvyšší soutěže se opět posune směrem nahoru. Já jsem rád, že klub z Hradce
Králové se svými fanoušky může být při tom.
Co vidím jako problém, to je stadión. Široká veřejnost je přes média poměrně podrobně informována. V současné době vše ve spolupráci s městem řešíme a já věřím tomu, že vše k spokojenosti také zvládneme a v nejbližší době
zahájíme jeho výstavbu.
Všem našim fanouškům, partnerům, podporovatelům a členům našeho
klubu přeji pohodovou sezónu 2014/2015 a co možná nejvíce radosti s naším
klubem FC Hradec Králové.
Ing. Richard Jukl, ředitel klubu
NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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OHlÉdnuTí za minulÝmi zápaSy

29. kolo: FC Hradec Králové – Loko Vltavín 2:0 (1:0)

Luboš Prokopec: „Zápas se
nám herně nepovedl a byl to
asi náš nejslabší výkon, ale
na druhou stranu v této fázi
je důležité, že jsme vyhráli
a rozhodující je, že jsme získali tři body! Byl to těžké
utkání z hlediska psychiky, protože ten tlak
je velký a jsem rád, že jsme ho zvládli!“
Tomáš Koubek: „Bylo to
pro nás těžké utkání, i když
Vltavín už vlastně z druhé
ligy sestoupil. Na nás bylo
vidět, že ta tíha toho okamžiku, že musíme vyhrát, na
nás byla znát a vůbec se
nám nedařila kombinace. Jednoduché balóny nám odskakovali, ale dali jsme gól
z jasné penalty. Potom jsme samozřejmě tu
druhou potvrzující branku měli dát dřív, ale
přišlo to až v 77. minutě. Myslím si, že dozadu jsme utkání odehráli jakž takž dobře

a jsme spokojeni se třemi body. Důležité je,
že jsme pořád zůstali ve hře a ve středu
hrajeme v Pardubicích velký zápas a postup máme ve svých nohách, rukách a hlavách!“
Tomáš Holeš: „Byl to pro
nás hodně těžký zápas
s předposledním týmem. Vltavín hrál dobře a místy nás
i bohužel přehrával. My jsme
nepodali optimální výkon, ale
důležité je, že jsme vyhráli.
Dokázali jsme dát góly a vzadu jsme udrželi
nulu! Takhle se můžeme poprat v Pardubicích o postup do první ligy!“
Tomáš Malinský: „Splnili
jsme první krok a udělali asi
ten nejdůležitější. Všichni čekali, že jednoznačně porazíme Vltavín, ale my jsme
věděli, že to nebude jednoduché utkání, protože když
musíme, tak to člověk má v hlavě a není to
takové. Jsem rád, že jsme zápas zvládli
a dali jsme dvě důležité branky. Teď se jen
můžeme těšit na finále, které nás čeká
v Pardubicích a myslím si, že si to každý
užije, že derby dotáhneme do vítězného
konce a postoupíme do první ligy! A moje
branka? Pavel Dvořák poslal míč za obranu
na Emira Haliloviće. Emir vyhrál sprinterský
souboj s obráncem a poslal mně přihrávku
před prázdnou branku. Už jsem to měl jednoduché a balón jsem uklidil pravačkou do
sítě.“
Připravil Petr Přibík

29. kolo Fotbalové národní ligy, 31. května
2014:
FC Hradec Králové – Loko Vltavín 2:0 (1:0)
Branky: 17. Dvořák z PK., 77. Malinský. Rozhodčí: Příhoda – Kovařík, Kotík. ŽK: 62. Komárek. Počet diváků: 1560.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Plašil, Po-

děbradský – Shejbal (67. Zelený), Kulič (72.
Hable), Halilovič (87. Jukl), Janoušek, Malinský – Dvořák.
Loko Vltavín: Pávek O. – Pozníček, Komárek, Ptáček, Hájek – Pávek M., Mařík (77.
Klán), Čermák, Očovan, Podzimek (82.
Láncz) – Škorvánek (66. Krimlák).

V rámci předposledního kola Fotbalové
národní ligy 2013/2014 přijeli na Všesportovní stadion fotbalisté pražského
Vltavínu. V psychicky náročném utkání se
dostali Východočeši zásluhou Pavla Dvořáka brankou z pokutového kopu po 17.
minutách do vedení. Nervozita svazovala
domácím borcům nohy a tak na další gól
si fanoušci museli počkat do 77. minuty,
kdy Tomáš Malínský všechny uklidnil.
Rozhodnout o postupu do nejvyšší soutěže hradečtí tak mohli v posledním zápase sezóny v Pardubicích.
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OHlÉdnuTí za minulÝmi zápaSy

30. kolo: FK Pardubice – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
K poslednímu rozhodujícímu utkání zajížděli hradečtí fotbalisté do Pardubic, kde
se střetli s místním fotbalovým klubem.
Byl to velice náročný zápas, ve kterém
byli domácí dlouho vyrovnaným partnerem. V prvním poločase se hrál opatrný
fotbal, ale po změně stran vtrhli Hradečáci na zelený pažit s velkým nasazením
a svůj tlak stupňovali. Přišly i šance, ale
ujala se až nechytatelná střela Emira Haliloviće ze 78. minuty. Bravo, Votroci se
po roční pauze vrátili do naší nejvyšší
soutěže!
Luboš Prokopec: „Myslím
si, že jsme vyhráli naprosto
zaslouženě a byli jsme celý
zápas lepší. V prvním poločase soupeř dobře bránil
a ve druhé části mu trošku
došli síly a bylo jen otázkou
času, kdy dáme gól. To se nám podařilo
a závěr už byl hektický. Utkání jsme zvládli
a zaslouženě postoupili!“
Adrián Rolko: „Utkání bylo
ze začátku nervóznější, moc
jsme si nepřihráli. Pardubice
hráli dobře v defenzívě
a v prvním poločase nás do
žádné šance nepustili. Ve
druhém poločase jsme naši
hru trošku zjednodušili a standardními situacemi dostali soupeře pod tlak. Domácím
výborně zachytal gólman, který chytil velkou
šanci Kuldovi a potom nastřelil Pláša tyč.

Gól byl na spadnutí. Pak to Emir trefil do sítě
a závěr jsme se snažili ubránit, což nám stačilo!“
Emir Halilović: „Byl to moc
těžký zápas. V první půli byla
na nás vidět nervozita, neboť
jsme se nedostávali do kombinační hry a neměli šance.
Ve druhém poločase nám
hodně pomohli fanoušci,
kteří nás mohutně povzbuzovali. Naše hra
se zlepšila a vytvořili jsme si pár dobrých příležitostí. Nastřelili jsme tyč a brankář chytil
Kuldovi dvě šance. Mám velkou radost.
A moje branka? Pavel Čermák mně nahrál,
seknul jsem míč z levé na pravou a napálil
balón pravačkou k tyči.“
Marek Kulič: „Před zápasem jsme věděli, že to bude
hodně těžké. Pardubice hrály
z hlubokého defenzivního
bloku a v prvním poločase
jsme se před jejich bránu dostávali jen velmi obtížně. Trenéři nám nechtěli říkat výsledek z Táborska,
ale tam to bylo již rozhodnuté. O poločase
nám trenér řekl, je to 3:0 a musíme vyhrát.
Na hřišti bylo vidět, že jsme ve druhém poločase do soupeře bušili. Nastřelili jsme tyč
a gólman chytil nemožné věci. Naštěstí to
Hali proměnil a potom jsme již zápas kontrolovali. Takže strašná spokojenost, jsme
nadšeni, že je zpátky liga a to bylo to
hlavní!“
Připravil Petr Přibík

30. kolo Fotbalové nár. ligy, 4. června 2014:
FK Pardubice – FC Hradec Král. 0:1 (0:0)
Gól: 77. Emir Halilovič, ŽK: Klátil, Dostálek,
Kudrna, Vencl, Jeřábek – Kulič, Čermák,
Koubek, Dvořák, Rozhodčí: Bílek – Blažej,
Filípek, Počet diváků 2500
FK Pardubice: Frydrych – Přibyl, Jeřábek,

Vencl, Šejvl – Fusek, řezníček (58. Němeček), Kudrna, Dostálek – Fikejz (81. Kim),
Klátil
FC HK – Koubek – Holeš, Plašil, Rolko, Poděbradský – Hable – Malinský (62. Zelený),
Kulič, Halilovič (81. Križko), Shejbal (70. Čermák) – Dvořák
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jaK TO bylO napOSledy

Gambrinus liga, sezóna 2012/2013, 25. kolo
Na dnešního soupeře bude jistě v dobrém
vzpomínat hlavně trenér Votroků Luboš Prokopec. Psalo se 28. dubna 2013 a v té době
j31letý, nejmladší trenér v lize, poprvé zasednul na prvoligovou lavičku. A byla z toho
hned výhra 2:0 na soupeřově hřišti.
Vlastně dnešní soupeř FK Teplice byl pro
Votroky v nedávné minulosti vždy docela
příjemným soupeřem. Vždyť v jejich posledním tříletém působení v nejvyšší soutěži dokázali dnešního soupeře čtyřikrát porazit,
jednou se hrálo bez branek, a pouze v prvním vzájemném měření sil v roce 2010 byli
vítězi hráči Teplic.
Snad jen z obavy z dalšího podobného výsledku odřekl severočeský tým v letošní
zimní přípravě přátelské měření sil, a tak si
Votroci museli narychlo, během 48 hodin,
shánět nového soupeře. Po roce se tedy
oba soupeři opět potkávají a kdo bude tentokrát úspěšnější, to se uvidí až po dnešním
premiérovém utkání v sezóně 2014/2015.

A jak to tedy bylo naposledy?
25. kolo, sezóna 2012/2013, 28. 4. 2013,
Teplice, Stínadla, čas výkopu 17:00 hodin:
FK Teplice – FC Hradec Králové 0:2 (0:2)
Branky: 1. Šisler, 15. Schwarz. Rozhodčí:
Franěk – wilczek, Tacina. ŽK: 12. Kaufman,
23. Ljevakovič, 86. Jablonský, 89. Litsingi –
24. Hadaščok, 40. Šisler, 55. Hájek. Počet
diváků: 3215.
FK Teplice: Grigar – Kaufman, Lüftner (27.
Janič), Vondrášek (79. Kerič), Jablonský,
Podaný, Litsingi, Ljevakovič, Vachoušek,
Jindráček, Mahmutovič.
FC HK: Lindr – Holeš, Hochmeister, Hájek,
Poděbradský – Šisler, Schwarz (63. Strnad)
– Štěpán (90. Jánošík), Klapka – Kulič (56.
Uškovič), Hadaščok.
Los 25. kola naší nejvyšší fotbalové soutěže
svedl proti sobě celky Teplic a Hradce Králové. Přímý souboj o zachování ligové příslušnosti začal mnohem lépe pro Votroky,
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když se hned v první minutě trefil Šisler.
V prvním poločase přidal druhý zásah
Schwarz. Hradec dvoubrankové vedení již
nepustil, i když brankář Lindr musel několikrát tasit doslova famózní zákroky.
Vstup do nesmírně důležitého utkání začal
pro partu nového kouče Luboše Prokopce
nejlépe, jak vůbec mohl. Už po 35 vteřinách
přeloboval Šisler brankáře Grigara
a k údivu všech míč nádherně vymetl šibenici, 0:1. Raketový start fotbalistů Hradce
Králové pokračoval i nadále a po zásluze
z toho byl druhý gól. Petr Schwarz se probojoval do samostatného úniku, následně
obstřelil Grigara, míč nejprve směřoval
mimo branku, ale díky nerovnosti terénu
nabral správný směr a to do opuštěné
branky Teplic, 0:2.
Po úvodním šoku se domácí začali tlačit do
útoku a nebezpečný byl především Litsingiho přímý kop, který Lindr vyrazil. Hráči
Teplic byli častěji u míče a snažili se ze
všech sil o vstřelení kontaktní branky. K té
bylo blízko v 39. minutě, kdy u branky Jiřího
Lindra vznikl velký závar, po němž se ke
střele dostal Vachoušek, avšak jeho pokus
z úhlu skončil těsně nad. V samotném závěru prvního poločasu zahrávali domácí ně-8-

kolik standardních situací, ale hradecká obrana v čele s jistým gólmanem Lindrem
dvoubrankové vedení ubránila.
V druhé pětačtyřicetiminutovce se obraz hry
neměl, domácí se tlačili do útoku a Hradec
čekal na nebezpečné protiútoky. V 59. minutě se do vápna dostal Mahmutovič a jeho
přízemní střelu musel Lindr likvidovat pohotovým zákrokem. Hned vzápětí přišla další
šance a opět u toho byl bosenský snajpr
Aidin Mahmutovič, tentokrát jeho střela
z otočky minula tyč hradecké branky jen
o kousek.
V 62. minutě mohl definitivně potvrdit zisk tří
bodů Hadaščok, jenž se octil v bezprostřední blízkosti teplické branky, ale míč si
cestu za záda brankáře Grigara nenašel. Samotný závěr patřil jednomu muži na hřišti
a nebyl jím nikdo jiný než strážce hradecké
svatyně Jiří Lindr. Zlikvidoval hned několik
nebezpečných situací a přiváděl ofenzivní
hráče Teplic k zoufalství.
Stav se již tedy neměnil a Votroci si tak mohli
užívat pozápasovou radost ze zisku tří bodů
společně s fantastickými fanoušky, kteří
v Teplicích vytvořili domácí prostředí a měli
nemalou zásluhou na výhře v tomto důležitém utkání.

pŘípravnÉ zápaSy
na nOvOu Sezónu 2014/2015
AC Sparta Praha – FC HK 3:1 (1:0)
Branky: 26. a 82. Lafata, 78. Vácha – 63. Halilović. Rozhodčí: Marek – Hájek, Vaňkát.
Počet diváků: 300.
AC Sparta Praha: Štěch – Pauschek (75. Konaté), Brabec, Švejdík, Hybš – Vácha, Matějovský (46. Čermák), Dočkal – Přikryl, Krejčí
– Lafata. FC HK: Koubek (46. Kuciak) –
Holeš (46. Malinský), Rolko (65. Križko),
Križko (46. Plašil), Čermák P. (46. Poděbradský) – Štípek (46. Bláha), Hable (46. Janoušek), Mareš (46. Vlkanova, 66. Sixta)),
Černý (46. Halilovič), Zorvan (46. Zelený) –
Dvořák (46. Jukl).
FK Mladá Boleslav – FC HK 1:0 (0:0)
Branka: 75. Mehanovič. Rozhodčí: Matějíček – Kříž, Arnošt. Počet diváků: 500.
FC HK: Kuciak (41. Otmar) – Holeš, Križko,
Plašil, Poděbradký – Bláha, Hable, Halilovič
(69. Sixta), Zorvan – Černý – Jukl. FK Mladá
Boleslav: Hruška – Bartl (46. Pajer), Navrátil,
Hůlka, Lakičevič (46. Thalamy) – Ščuk (46.
Šísler), Milla (46. Eliáš) – Bořil, Mehanovič,
Moukanza – Ďuriš (46. Skalák).
Bohemians Praha 1905 – FC HK 2:1 (0:1)
Branky: 44. Havel, 65. Mikuš – 33. Dvořák
(p). Rozhodčí: Hádek – Kříž, Matějček,
Počet diváků: 500
FC HK: Koubek (41. Kuciak) – Malinský,
Rolko, Mareš (48. Sixta), Čermák – Štípek,
Sixta (41. Kaspřák), Janoušek, Zelený – Vlkanova – Dvořák. Bohemians Praha 1905
I. poločas: Havránek – Moravec, Cseh,
Krch, Kalina – Jeremenko, Hubínek, Rada,
Mosquera – Bratanović, Janga. II. poločas:
Havránek – Ibeagha, Brabec, Šmíd, Růžička
– Nerad, Jindřišek, Budínský, Havel – Bourenane, Mikuš.
FC HK – Zbrojovka Brno 2:0 (0:0)
Branky: 23. Halilovič, 38. Dvořák rozhodčí:
Orel – Jiřík, Arnošt diváků 300

FC HK: Koubek (46. Ottmar) – Malinský (60.
Holeš), Plašil, Rolko(60. Križko),, Poděbradský (60. Mareš)– Vlkanova (60. Štípek), Janoušek (60. Hable), Halilovič (60. Trubač),
Kosak (60. Čermák) – Jukl (60. Kulič) – Dvořák (60. Černý). Zbrojovka Brno: Doležal –
Košťál, Schuster, Kaščák, Zavadil, Sedlák,
Sýkora, Přerovský, Pašek, Kroupa, Keresteš,
střídali: Hladký, Buchta, Jugas, Malík, Vávra,
Šumbera, Fischer, Lutonský, Hyčka, Slanšík,
Brigant
FC HK – MFK Frýdek Místek 0:1 (0:1)
Branka: 42. Mozol. Rozhodčí: Šedivka –
Šimek, Vodrážka. Počet diváků: 100.
FC HK: Kuciak – Holeš, Plašil, Križko, Mareš
– Štípek, Hable, Čermák A. , Čermák P. –
Kulič – Černý. Střídali: Koubek, Trubač,
Rolko, Dvořák, Janoušek, Jukl, Kosak, Zorvan, Bláha. MFK Frýdek-Místek: Prespl –
Švrček, Ilko, Žídek, Literák, Zapalač, Mozol,
Cigánek, Ďurica, Nahi, Prokeš. 2. poločas:
Mihálek – Abdulay, Uškovič, Kovařík, Hottek,
Talian, Korneta, Palko, Coufal, Kadula, Uvíra.
FC HK – Bohemians Praha 2:1 (2:0)
Branky: 22. Aleš Čermák, 28. Jerome – 62.
Melechovský, Rozhodčí, Šimek – Hock, Vodrážka, Počet diváků 150
FC HK: Ottmar – Malinský, Hable, Rolko,
Shejbal – Čermák A. , Janoušek – Zorvan,
Kulič, Trubač – Jerome (60. Dvořák). Bohemians Praha: winter (46. Brandejs) – Šandera (46. Hovorka), Hruška (46. Laštovka),
Neuberger (46. Šidlo), Norek (46. Hájek) –
Fikejz (46. Ježdík), Mareš (46. Houžvička),
Křeček (46. Sedláček), Kocourek (46. Vodička) – Sedláček (46. Volek) – Štoček (46.
Melechovský)
FC HK – FK Pardubice 0:1 (0:0)
Branka: 76. Križko vlastní, ŽK: Križko – Jeřábek, Pouček, Rozhodčí: Orel – Jiřík, Pilný,
Počet diváků 520
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FC HK: Kuciak (46. Koubek) – Holeš, Križko,
Plašil, Čermák – Mareš (64. Dvořák), Kosak
– Štípek, Černý, Halilovič – Prokeš. FK Pardubice: Frydrych – Přibyl (68. Špidlen), Němeček (46. Vencl), Bederka (68. Kopřiva),
Šejvl (46. Vondra) – Jarosz (46. Záviška), Jeřábek (46. Hašek), řezníček (46. Fousek),
Dostálek (68. Kakrda) – Petráň (68. Kim),
Nečas (68. Pouček)
FC Erzgebirge Aue – FC HK 3:1 (3:0)
Branky: 80. Plašil (PK) – 6. Lonig, 11. Novikovas, 33. Okoronkwo, Rozhodčí: Marha –
Tvrdík, Hyčka, Počet diváků 450
FC Erzgebirge Aue: Mannel – Paulus, Loning, Fink, Novikovas, Klingbeil, Schulz, Maitke, Benatelli, Okoronkwo, Dartsch (lavička
Schulze, Luksik, Hauck, Konnecke, Konig,
Vucur). FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Plašil, Mareš P. – Malinský (60. Štípek), Križko,
Čermák A. (60. Zorvan), Shejbal (33.
Kulič) – Halilovič – Dvořák (60. Prokeš)
SSV Jahn Regensburg – FC HK 0:1
(0:1)
Branka: 42. Prokeš, Počet diváků
500, Rozhodčí: Schwarz – weber,
Krakowski
SSV Jahn Regensburg: Bergdorf –
Hein (56. Heep), Kopp (56. Guntner),
Rech, Trettenbach – Herzel, Kurz,
Geipl, Lienhard – Schmid (65. Franziskus), Aosman. FC HK: Kuciak –
Malinský (46. Zorvan), Hable, Janoušek, Čermák P. (46. Čermák A. )
– Trubač (58. Kulič), Shejbal – Štípek,
Černý, Kosak – Prokeš (58. Dvořák)
FC HK – FK Varnsdorf 3:0 (1:0)
Branky: 33. Dvořák, 49. Plašil, 83.
Kulič, Rozhodčí: Drábek – Šimek, Vodrážka
FC HK: Koubek – Holeš (46. Malinský), Rolko (46. Plašil), Chleboun
(46. Janoušek), Mareš (46. Čermák
P. ) –Shejbal (46. Štípek), Križko (46.
Hable), Čermák A. (46. Kosak), Halilovič(45. Trubač) – Černý (46. Kulič)
– Dvořák (46. Prokeš). FK Varnsdorf:
Porcal – Novotný (75. Polanský),
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Kouřil, Filip, Rudnytsky (60. Ruszo) – Tvaroha (60. Landovský), Zieris, Kotiš, Breite,
Martan (60. Urbánek) – Schubert (60. Fahrudin)
FC HK – SK Převýšov 5:0 (2:0)
Branky: 5. Halilovič, 37. Dvořák (PK), 60.
Prokeš, 68. Chleboun, 88. Kosak, ŽK: Dvořák Jan (Převýšov), Rozhodčí: Novotný –
Šob, Haleš, Počet diváků 550
FC HK: Koubek (46. Kuciak) – Holeš (66.
Plašil), Chleboun, Rolko (46. Križko), Mareš
(66. Čermák P. ) – Hable (46. Janoušek) –
Štípek (66. Malinský), Čermák A. , Halilovič
(66. Kosak) – Černý (60. Kulič) – Dvořák (60.
Prokeš)
SK Převýšov: Ottmar (46. Petr) – Špidlen
(46. Černý Jiří), Hock, Jarkovský (46. Jan
Dvořák), Bodlák – Urbanec, Kopač, Doležal
– Kučera, Labík – Korba

Odešla HradeCKá legenda
Zdeněk Pičman zemřel

Ve věku 81 let (*23. 1. 1933, 6. 7. 2014)
zemřel v neděli 6. července 2014 bývalý
hráč Spartaku Hradec Králové, mistr ligy z roku 1960,
držitel stříbrné medaile
z olympijských her v Tokiu
roku 1964, reprezentant ČR
pan ZDENěK PičMAN.
Zdeněk Pičman patřil mezi
několik vyvolených českých fotbalistů, kteří měli
možnost ve své kariéře
okusit atmosféru fotbalového chrámu v Barceloně –
slavného Nou Campu. Do
čtvrtfinále PMEZ si společně se svými spoluhráči
proklestil cestu po zisku titulu v roce 1960 a po vítězném utkání druhého kola,
když porazili řeckého mis-

tra Panathinaikos Athény. Navíc má ve své
sbírce stříbrnou medaili z Olympiády v Tokiu
z roku 1964.
V černobílém dresu odehrál
13 sezón, sehrál 291 mistrovských utkání a vstřelil
19 ligových branek. Zprvu
byl zařazen na post útočníka, poté do záložní řady,
a když do týmu přišel ostřílený Jiří Hledík, natrvalo se
usadil v obraně.
V důchodovém věku se se
svoji manželkou přestěhoval do klidného místa v Bílé
Třemešné, a zde si také po
zásluze užíval spokojeného
stáří. Pan Zdeněk Pičman
podlehl krátké, těžké nemoci.
Čest jeho památce.
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nOví Hráči v HradeCKÉm dreSu

Představujeme 11 (staro)nových tváří v A-týmu FC HK
V létě doznal tým FC Hradec Králové opět podstatných změn. Z týmu odešel Jiří PODěBRADSKý, JAROSLAV ZELENý, DAViD HOVORKA, DAViD SixTA a RiCHARD JuKL ml.,
naopak do týmu dorazilo jedenáct (staro)nových tváří. Zde si je představme:
MARTiN KuCiAK
*15. 3. 1982
číslo dresu 20
Slovenský brankář, který
od roku 2010 do roku 2014
působil ve slovenském
klubu FC ViOn Zlaté Moravce. V červnu 2014 přestoupil do našeho klubu FC Hradec Králové.
Svoji fotbalovou kariéru začal v FC Rimavská Sobota, kde se postupně přes mládež
propracoval až do prvního týmu. V roce
2010 odešel do FC ViOn Zlaté Moravce,
v němž se stal oporou a vykonával pozici
prvního brankáře. Od roku 2010 nevynechal
jediný ligový zápas.
RADiM OTTMAR
*8.12.1983
číslo dresu 12
Odchovanec královéhradeckého fotbalu, který doplnil brankářskou trojici. Ve
své kariéře prošel kluby
Baník Sokolov, Týniště nad
Orlicí, Nové Paky a naposledy Živanic.
Radim je nejenom velmi dobrý gólman, ale
také velmi dobře hraje nohou.
JAN KOSAK
*3. 2. 1992
číslo dresu 11
S fotbalem začínal ve čtyřech letech v Jiskře Dobronín. Tady si ho v roce 2003
vyhlédl klub Vysočina Jihlava. Postupně se prokousal všemi mládežnickými kategoriemi až
do áčka, kde si premiéru odbyl v květnu
2010 v zápase s Třincem. Jelikož se však
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nedokázal nastálo probojovat do užšího
kádru "A" týmu, odešel v zimě 2012 na hostování do Graffinu Vlašim, odkud se pak
v létě vrátil do již prvoligové Jihlavy. Na přelomu června a července přestoupil k nám
FC Hradec Králové.
PETR MAREš
*17. 1. 1991
číslo dresu 19
S fotbalem začínal v Chodském Újezdu. Ještě v žákovských letech přestoupil
do pražské Slavie, kde
prošel všemi dorosteneckými týmy. Sezónu 2009/10 začal v B týmu,
kde svými výkony upozornil i trenéra A týmu
Karla Jarolíma a v prosinci 2009 pak dostal
šanci také v Evropské lize, když odehrál 9
minut zápasu proti FC Janov. Na podzim
2010 hostoval v Hlučíně. V podzimní části
sezona 2011/12 hostoval ve Vlašimi. Na
podzim 2012 přestoupil na Žižkov a nyní
v červnu zamířil k nám do Hradce Králové.
DAViD šTíPEK
*31. 5. 1992
číslo dresu 24
Fotbalový záložník a bývalý mládežnický reprezentant, který přišel do
Hradce Králové na roční
hostování. S fotbalem
začal v rodném TJ DIOSS Nýřany a ještě jako
dorostenec přestoupil do FC Viktoria Plzeň,
kde se v létě 2011 dostal do prvního týmu.
Zde debutoval 12. listopadu 2011 v utkání
domácího poháru proti Sokolovu. V Gambrinus lize (sezóna 2012/13) debutoval 5. srpna
2012 v utkání 2. kola proti Jihlavě (1:1). David

také pravidelně nastupoval v zápasech Evropské ligy za Viktorii Plzeň v utkáních proti
Atléticu Madrid, Hapoel Tel Aviv (Izrael)
a Académica de Coimbra (Portugalsko). Pro
sezónu 2013/14 odešel na hostování do FK
Mladá Boleslav.
HyNEK PROKEš
*3. 12. 1986)
číslo dresu 5
Útočně laděný, vytáhlý fotbalista s čichem na gól je
odchovancem slezského
fotbalu, přesněji Baníku
Ostrava a Hradec Králové
je jeho první štací za hranicemi Slezska. Hynkův první přestup se odehrál v jeho dvaceti
letech a z Baníku zamířil do sousedního Hlučína. Poté ještě vystřídal dva dresy. Z Hlučína
zamířil do třetiligového Frýdku-Místku, po nějakém čase změnil modrobílý dres za modrožlutý, opavský a o sezónu později
naopak. V loňském roce tak střílel góly opět
za Frýdek – Místek, tentokrát již ve FNL a s 9
zásahy obsadil šestou pozici mezi střelci.
PAVEL čERNý
*28. 1. 1985
číslo dresu 9
Pavel je pokračovatelem
rodu Černých v černobílém dresu. Krom půlročního hostování v Baumitu
Jablonec a dvouletém angažmá v kazašském FK Akžajyk celou svojí
kariéru oblékal hradecký dres, včetně mládežnické základny. Pavel by měl nastupovat
na „podhrotu“ a být oporou ofenzivních řad.
JAKuB CHLEBOuN
*24. 3. 1985
číslo dresu 2
Svoji fotbalovou kariéru
začal ve Vysokém Mýtě,
aby jako žák přestoupil do
Hradce Králové, kde prošel všemi mládežnickými
kategoriemi. V roce 2004 přestoupil do pražské Slavie a propracoval se do prvního
týmu. Před sezonou 2005/06 odešel na hostování do Xaverova. V létě 2006 přestoupil

do Hradce Králové. V ročníku 2009/10 postoupil s mužstvem do nejvyšší soutěže.
V lednu 2012 odešel na hostování do kazašského týmu FK Akžajyk z města Uralsk.
Začátkem roku 2014 přestoupil do jiného
kazašského týmu Irtyš Pavlodar. V červenci
2014 se vrátil do Hradce Králové.
ALEš čERMáK
*1. 10. 1994
číslo dresu 3
Svoji fotbalovou kariéru
začal v pražské Spartě,
kde prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V průběhu jarní části sezony
2012/13 se propracoval do prvního týmu.
V A-mužstvu debutoval v prvním utkání
Sparty s Olomoucí v dubnu 2013 ve čtvrtfinále Poháru české pošty 2012/13 (výhra
4:2). V Gambrinus lize zažil premiéru 6.
dubna 2013 v utkání proti stejnému soupeři.
Před jarní částí sezony 2013/14 odešel na
půl roční hostování do týmu FK Loko Vltavín.
Za tým odehrál během svého působení 14
utkání, ve kterých se jednou gólově prosadil. V Hradci Králové je na ročním hostování.
DANiEL TRuBAč
*17. 7. 1997
číslo dresu 27
Fotbal začal hrát v Opočně, ale od 12 let hraje za
FC HK. Je pravidelným reprezentantem ČR v mládežnických kategoriích.
MATěJ KOTiš
*14. 3. 1985
číslo dresu 21
O šikovného středopolaře
měli Votroci zájem již od samého začátku přestupového období. Jednání se
však protáhla a tak se Matěj
našemu klubu „upsal“ na hostování s opcí
v předvečer začátku Synot ligy. Nastupuje na
pozici středního záložníka a v týmu Varnsdorfu vždy platil za vůdčí osobnost. FC HK
je pro 29letého, rychlonohého fotbalistu teprve druhou profesionální štací.
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Vážení fotbaloví fanoušci,
je mi velkou ctí, že Vás
mohu přivítat na prvním
utkání nejvyšší fotbalové
soutěže, která nese od letošní sezóny název SYNOT
liga.
SYNOT je úspěšnou mezinárodní skupinou, která
působí v několika průmyslových odvětvích ve 12 zemích světa. Spojení skupiny SYNOT právě s nejvyšší
fotbalovou ligou bylo proto příležitostí, která se neodmítá.
Osobně jsem fotbal nikdy nehrál, protože jsem
se v dětství věnoval jinému kolektivnímu sportu,
basketbalu, ke kterému
mne přivedl můj otec.
Už tehdy mne však fotbal lákal svými emocemi
a především tím, jakou
energii a nadšení dokáže lidem rozdávat. Jsem
proto upřímně rád, že se
skupina SYNOT dohodla
s Fotbalovou asociací ČR
na generálním partnerství
nejvyšší fotbalové soutěže a můžeme tak spojit

síly minimálně na nejbližší
čtyři roky. Jsem si jistý, že
i můj otec, pro kterého se
fotbal stal doslova srdeční
záležitostí, by měl z této
podpory českého fotbalu
radost.
Fotbal je ta nejkrásnější hra. Může se hrát na
všech úrovních a svými
emocemi dokáže spojit
hráče, trenéry, funkcionáře a především Vás, fotbalové fanoušky. Přestože
každý z Vás fandí svému
klubu, samotná hra je to,
co nás všechny spojuje.

V českém fotbale jsem na
všech úrovních poznal
řadu schopných a zapálených lidí, kteří se fotbalem umí a chtějí bavit.
My jim v jejich snažení
budeme rádi nápomocni. Fotbal nabízí nekonečný potenciál zábavy
pro miliony fanoušků po
celém světě. Rád bych
proto, abychom společně s Fotbalovou asociací
ČR a Ligovou fotbalovou
asociací dokázali tento
potenciál alespoň částečně využívat s cílem bavit
fotbalem především Vás,
fotbalové fanoušky.
Těším se na fotbalová setkání s Vámi, kteří máte
fotbal rádi stejně jako já,
a věřím, že spolu prožijeme krásné fotbalové
chvíle.
Na startu prvního ročníku SYNOT ligy Vám přeji
hodně fotbalové radosti
ze hry i výsledků toho „Vašeho“ klubu.

Ivo Valenta

Věděli jste, že...
Každé kolo SYNOT ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří
venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zajímavých
statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.

BOH – SPA

DUK – OVA

V uplynulé sezoně vstřelili hráči
Bohemians přesně třikrát méně branek
(26), než Sparta. (78)

V tabulce domácích utkání sezony
2013/2014 byla Dukla poslední.
Naopak Baník byl v tabulce
venkovních utkání osmý.

JAB – BNO

PRI – PLZ

Jablonci se loni nedařily začátky utkání,
dostal v nich 9 gólů (nejvíce ze všech).
Brno naopak v úvodních 15 minutách
obdrželo pouze 3 branky.

Jedná se o souboj klubů v loňské
sezoně nejčastěji zahrávající
pokutové kopy.

HKR – TEP

SLO – SLA

Ligová bilance Hradce Králové a Teplic je
vyrovnaná. V 18 vzájemných setkáních se
oba týmy radovaly sedmkrát a čtyřikrát se
zrodila remíza.

Druhé poločasy vycházely loni podstatně
lépe Slovácku. Vstřelilo v nich o 15 gólů
více a obdrželo o 12 gólů méně.

JIH – MBL

CEB – LIB

V jarní části loňské sezony oba týmy
válely. Jihlava se v jarní tabulce umístila
na čtvrtém místě, Mladá Boleslav ještě
o příčku výše.

Z 34 vzájemných duelů jich České
Budějovice vyhrály nad Libercem jen šest.
Desetkrát skončilo utkání remízou
a rovnou 18x se radoval Liberec.

soupiska FC HradeC králové, a.s.
synot liga – podzim 2014

brankáři

1

KoubeK Tomáš
26. 8. 1992
198 cm, 95 kg

realizační tým

obránci

2

4

12

20

oTTMar radim
8. 12. 1983
183 cm, 80 kg

KuciaK Martin
15. 3. 1982
184 cm, 92 kg

8

15

22

lindr jiří
7. 8. 1986
192 cm, 84 kg

25

chleboun
holeŠ
ČerMáK
rolKo
KrižKo
PlaŠil
jakub
Tomáš
Pavel
adrián
juraj
Marek
24. 3. 1985
31. 3. 1993
14. 5. 1989
14. 9. 1978
20. 9. 1985
19. 12. 1985
194 cm, 89 kg 180 cm, 76 kg 176 cm, 73 kg 203 cm, 93 kg 190 cm, 86 kg 185 cm, 72 kg

ProKoPec
luboš
trenér
24. 3. 1982

Pilný
bohuslav
asistent
22. 3. 1973

FriMMel
Milan
asistent
7. 9. 1973

KalouseK slavomír
– vedoucí mužstva
PodhajsKý Karel
– trenér brankařů
ŠoPáK stanislav, Mudr. – lékař
Korbel Martin, Mudr. – lékař
Tajzler jaroslav – masér
Kobr aleš – masér
svoboda jaroslav
– kondiční trenér
svobodová Marie – kustod

management klubu: ing. richard jukl – ředitel, róbert barborík – sportovní manažer,
Martin Černík – sekretář, helena výborná – ekonom, Milan Šedivý – marketing.
Představenstvo klubu: judr. Pavel staněk – předseda, ing. richard jukl – místopředseda, Mudr. jan Michálek, ing. Milan Přibyl, Ph.d., Paeddr. jindřich vedlich, Ph.d. – členové.
Dozorčí rada: Mgr. vladimír springer – předseda, ing. jiří Pavlíček, nader safari – členové.
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soupiska FC HradeC králové, a.s.
Synot liga – podzim 2014

záložníci

3

6

7

11

13

18

čerMák
MalinSký
ZorVan
koSak
Janoušek
SHeJbal
aleš
tomáš
Filip
Jan
Jiří
Jan
1. 10. 1994
25. 8. 1991
7. 4. 1996
3. 2. 1992
17. 11. 1989
20. 4. 1994
180 cm, 72 kg 170 cm, 66 kg 171 cm, 67 kg 179 cm, 78 kg 189 cm, 84 kg 187 cm, 79 kg

19

21

23

24

26

27

útočníci

Mareš
kotiš
Hable
štíPek
HaliloVič
trubač
Petr
Matěj
Jan
David
emir
Daniel
17. 1. 1991
*14. 3. 1985
4. 1. 1989
31. 5. 1992
4. 11. 1989
17. 7. 1997
184 cm, 78 kg
183 cm, 78 kg 171 cm, 64 kg 179 cm, 72 kg 175 cm, 70 kg

5

9

Prokeš
Hynek
3. 12. 1986
190 cm, 84 kg

černý
Pavel
28. 1. 1985
185 cm, 87 kg

10

kulič
Marek
11. 10. 1975
175 cm, 76 kg

14

DVořák
Pavel
19. 2. 1989
186 cm, 82 kg

17

Vaněček
David
9. 3. 1991
192 cm, 92 kg

Přišli: štípek (host. z Plzně do 30. 6. 2015), čermák aleš (host. ze Sparty do 30. 6. 2015),
Mareš (Žižkov), Prokeš (Frýdek-Místek), Chleboun (návrat z hosto. z irtyshe – kazachstán), kosak (host. z Jihlavy do 30. 6. 2015), ottmar (týniště n/o.), černý (návrat z ordabasy – kazachstán), kuciak Zlaté Moravce), kotiš (host. s opcí z Varnsdorfu).
odešli: Hovorka (návarat z host. zpět do Sparty), Zelený (host. v karviné do 31. 12. 2014),
Poděbradský (uk. smlouvy), Jukl (host. v kolíně), Sixta (host. v Chrudimi)
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Ze sociálních sítí SYNOT ligy
Otázka: Jak se těšíte na novou sezonu?

Milan Pavlů:
Tesim se na dalsi
skvelou poharovou sezonu!
SLOVAN!!

Stanislav ‘Sataník’ Synčák:
Jo moc :) A konečně snad i na to,
že Slávia bude bojovat né
o sestup ale v prvních příčkách :)

Lukáš Švec:
Doufám že tento rok titul získá
někdo jiný než Plzeň
nebo Sparta..

Jan Moucha: Těším se
moc. Doufám, že bude
padat hodně branek,
protože loňský na ně byl
hodně bohatý.

Patrik Guma: Už se nemůžu dočkat, až zase
vyrazím na stadion, dám si pivíčko, klobásku
a budu fandit našim!

Sledujte oﬁciální twitter účet SYNOT ligy @Synotliga_CZ
Okomentujte dění v SYNOT lize pod unikátním hashtagem
#SYNOTweet nebo #SYNOTliga a staňte se součástí
klubových bulletinů. Váš komentář bude vidět!

Tweety hráčů a klubů SYNOT ligy
Costa

@StacoJimmy:
Lafata well done man!!

jses opravdovy sniper

BRAVOO!

@fcvysocina:
Vše nejlepší, Harisi! #narozeniny

@BaumitJablonec:
Příští sobotu odstartují jablonečtí fotbalisté novou ligovou sezonu
@Synotliga_CZ zápasem @BaumitJablonec vs. @FCZbrojovkaBrno. Těšíme se!

SYNOTliga

@Synotliga_CZ

jaKO Cup 2014

7. ročník fotbalového turnaje mladších přípravek
V průběhu letní pauzy náš klub pořádal již 7. ročník mezinárodního turnaje pro devítileté fotbalisty JAKO CuP. Ve sportovním centru Háječek se představilo celkem 24 týmů z Čech,
Slovenska a Polska. Votroci v široké konkurenci obstáli a nakonec vybojovali krásné druhé
místo, když ve finále nestačili pouze na Slovan Bratislava.
Boje začaly již v sobotu ráno a první den byl
určen zápasům ve skupinách. Turnaje se
zúčastnilo 24 týmů. První dva týmy postupovaly přímo do čtvrtfinále, ostatní pak hrály
utkání o umístění.
Patronem turnaje byl nejlepší střelec loňského ročníku FNL David Vaněček. Ten se
také přímo zúčastnil finálového dne, kde měl
autogramiádu. Přímo na hrací ploše ho malí
fotbalisti u stolečku obklopili a zhruba na hodinu jej pořádně zaměstnali. „Turnaj je úžasný a je radost na kluky
koukat. Jsem rád, že je z jejich
strany o fotbal takový zájem,“ řekl
na turnaji útočník FC Hradec Králové.
Malí Votroci zvládli turnaj na jedničku. Ve skupině zaváhali pouze
se slovenskou Žilinou a pak až ve
finále proti absolutně nejlepšímu
týmu turnaje Slovanu Bratislava.
V jeho barvách se vyjímal hlavně
hráč s číslem 11 Nino Marcelli,
který se také stal nejlepším střelcem turnaje. „Nino je ve svých letech nadstandardní hráč. Má
výbornou techniku, přehled ve hře
a pohybové schopnosti starších
kluků. Možná o něm ještě v budoucnu uslyšíme,“ řekl přímo na
turnaji vedoucí týmu Slovanu Bratislava pan Roman Sabo.
Ovšem nejlepším hráčem turnaje
byl nakonec vyhlášen kapitán Votroků Jan Kněžourek. Ten si jako
cenu domů odnesl originální dres
Eintrachtu Frankfurt Václava Kadlece s jeho podpisem. Tento dres,
jako všechny ostatní ceny (sou-20-

pravy, míče, čepice atd.), do turnaje věnoval
hlavní partner akce společnost JAKO. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Andrej Sziijártó ze Žiliny.
JAKO CUP absolvoval také o rok mladší
výběr FC Hradec Králové. Pro kluky ročník
narození 2006 to byla velká zkušenost.
„Tento turnaj je pro naše všechny hráče neocenitelné měření sil se všemi týmy z republiky a také z ostatních okolních států. Snad

jen kromě pražských ´S ´zde hrála celá přípravková špička,“ řekl po turnaji šéf přípravek a spoluorganizátor turnaje Ing. Petr
Vohralík.
Partnerem mládežnického turnaje bylo jako
pokaždé město Hradec Králové, který i letošní ročník zařadilo do programu Calendarium Regina, což je souhrn těch nejvýznamnějších akcí, které se v tomto roce na území
východočeské metropole pořádají. Pořadatelé také děkují i ostatním partnerům turnaje,
kteří se na pořádání akce podíleli.
A co turnaji a předvedeným výkonům svých
svěřenců říkal jejich trenér Ondřej Bačo? „Poslední turnaj v této sezóně jsme si v domácím prostředí parádně užili. Kluci i díky
podpoře nejlepšího střelce uplynulého ročníku Fotbalové národní ligy – Davida Vaněčka
dokráčeli ke krásnému druhému místu. Celý
realizační tým děkuje mladým votrokům za
skvělé výkony a přeje jim krásné prožití letních prázdnin. Děkujeme také pořadatelům
za výborný domácí turnaj, mladým Votrokům
za předvedenou hru a děkujeme všem, kteří
nás podporovali po celou dobu turnaje.“

Konečné pořadí JAKO CuPu 2014:
1. ŠK SLOVAN BRATISLAVA
2. FC HRADEC KRáLOVé
3. MŠK ŽILINA
4. FK PARDUBICE
5. FK MOTORLET PRAHA
6. FK VIKTORIA ŽIŽKOV
7. MFK CHRUDIM
8. FK VIKTORIA PLZEŇ
9. FK ADMIRA PRAHA
10. FK MLADá BOLESLAV
11. FK PříBRAM
12. FK BAUMIT JABLONEC NAD NISOU
13. TATRAN KOHOUTOVICE
14. FK NáCHOD
15. BOHEMIANS PRAHA 1905
16. FC MAS TáBORSKO
17. MFK TRUTNOV
18. FK ÚSTí NAD LABEM
19. FK TEPLICE
20. FA PETRA VOříŠKA DěČíN
21. OSTROw wIELKOPOLSKI
22. FC HRADEC KRáLOVé 2006
23. CALISIA KALISZ I.
24. CALISIA KALISZ II.
-2 1-
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s Lucií Rolko, manželkou Adriana Rolka
Po roční pauze budeme čtenářům Černobílého gólu opět představovat partnerky našich hráčů, respektive u těch ženatých,
manželky. Dnes nemůžeme začít nikým
jiným, než manželkou kapitána týmu LuCií
ROLKO.
Paní Lucie, jaké je to žít po boku muže,
který je ikonou hradeckého fotbalu a nota
bene nejenom pro svoji postavu je hodně
známý?
Určitě jsem velice hrdá, kam to Adri dotáhl,
ale Adriho především beru jako normálního
chlapa a svého partnera. Jasně, když
někam spolu jdeme, tak Adriho poznávají
a to i kvůli té své výšce, která nejde přehlédnout, ale není to nijak extremní.
Jak jste se seznámili?
Přes Adriho kamaráda, který zrovna otevíral
krám a já jsem mu pracovala na logu.
Věděla jste hned, o koho jde?
To nevěděla, v prvním momentě mě zaujal
svou výškou a . . . další si nechám pro sebe.
. . hehe (smích)
Kdy Vám bylo po boku Adriana nejlépe, co
se týká fotbalu?
Dobře mi je vždy, když team vyhraje, ale nejlépe mi bylo při vítězství nad Marseille, či
výhře v domácím poháru v Mladé Boleslavi,
a v neposlední řadě teď při postupu zpět do
1. ligy s FCHK.
A naopak, co byste z kariéry svého muže
nejraději vymazala?
Nejspíš zranění kolene, které trvalo skoro
celou sezonu.
Přivítala jste před rokem změnu, když
manžel přestoupil z Mladé Boleslavi zpět
domů?
Adri vždy říkal, že by se jednou rád vrátil
domů a nakonec tomu i tak dopadlo.
Otec Adriana Jan je také výraznou osobností hradecké kopané. Je vůbec v rodinném kruhu jiné téma než fotbal?
O fotbale se doma moc nebavíme, takže
-22-

témat v rodinném kruhu je spousta. Ale samozřejmě o nějakém důležitém zápase se
na to rozhovor stočí.
Jak jste prožívala letošní sezónu a jak postup? Slavila jste se svým mužem?
Adri emoce ze zápasu nedává doma moc
najevo, ale já jsem byla celou sezónu nervózní jestli se to klukům povede a postoupí,
i když jsem pevně věřila, že jo. Oslavy měli
s klukama, my jsme si potom udělali jen rodinnou grilovačku.
Čím uděláte svému manželovi největší radost?
Rodinou pohodou, dobrým jídlem, večerem
s přáteli...
Čím si Adrian získá Vás?

Svým pohodovým přístupem k životu a rodině.
Kde nejraději trávíte volný čas, když je rodina pohromadě?
Když se naskytne příležitost, tak na nějakém
výletě na horách, či pohodou na zahradě.
Vašim sousedem je Michal Šmarda, trenér
Zbrojovky Brno. Navštěvujete se s rodinami? Jaký máte vztah?
Se Šmardovými máme výborný vztah, s rodinami se scházíme a vlastně je to jejich zásluha, že jsme sousedé.
Co Vy a sport? A co fotbal?
V mládí jsem závodně plavala, nyní si ráda zajedu na bike či v zimě snowboard, takže sport
nás provází celým životem. Než jsem se seznámila s Adrim, tak fotbal šel mimo
mě, nyní už se o něj víc zajímám. .
Sledovala jste v průběhu června
a července světový šampionát v Brazílii?
Fotbal v TV u nás moc neběží, ale při
vyřazovacích zápasech, které si Adri
zapnul, jsem se na oko trochu koukla.
Jaký jste fotbalový odborník? Poznáte, kdy je hráč v ofsajdu?
Za nějakého velkého odborníka se nepovažuji, ale občas ofsajd poznám.
Zakřičíte si třeba někdy na rozhodčího, když se Vám zdá, že se děje
nějaké nepráví týmu, za který Adrian
hraje?
Emoce při zápase mám, jsem i nervózní, aby to dobře dopadlo, ale
abych křičela na rozhodčí, to ne,
možná jen pro sebe, hehe.
Kolik máte dětí a půjdou případně ve
sportovních stopách Vašeho manžela?
Máme jednoho malého čertíka, holčičku Noru. Budeme rádi, když se dokáže postavit k jakémukoli sportu,
a jestli ji nějaký sport bude bavit a naplňovat, tak ji v tom jako rodiče budeme podorovat.
Co byste popřála manželovi a jeho
týmu do následující sezóny?
Aby ukázali, že nepostoupili do ligy náhodou a s klukama se pohybovali
v klidném středu tabulky.
- 23-

parTner dnešníHO zápaSu
řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka

Partnerem dnešního utkání mezi domácími
Votroky a týmem FK Teplice je řEZNiCTVí
A uZENářSTVí OLDřiCH čEJKA.
Dnešní partner hradeckých fotbalistů je tradičním rodinným
podnikem s mnohaletou historií. řemeslo je u Čejků rodinnou tradicí – již prarodiče
založili a úspěšně vedli řeznictví a pohostinství v Bratroňově,
které jim však bylo zabaveno při znárodnění.
řemeslu se i přes obtíže věnovala velká část
rodiny a vedla k němu i mladého Oldřicha
Čejku. Ten nejprve v těžkých dobách, které
podnikání vůbec nepřály, pomáhal při venkovských zabíjačkách a podobných hodech,
později začal pracovat v řeznictví a postupem času se vypracoval na vedoucího pro-
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dejny. Po roce 1989 se rozhodl osamostatnit a koupil budovu ve Skutči, v němž otevřel
řeznictví. Pustil se tím do nelehkého úkolu.
Rozhodl se totiž uzeniny a další
řeznické lahůdky nejen prodávat, ale i vyrábět.
V průběhu 90. let otevřel novou
výrobnu a stále více se dařilo
i obchodu. Masná výroba byla
spuštěna v roce 2002. řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka dnes měsíčně
vyrábí okolo padesáti tun uzenin a v nabídce
má více než sto druhů řeznických lahůdek.
Zákazníci si mohou vybrat jak tradiční výrobky, tak i z vlastních originálních receptur!
Díky úspěšnému růstu a rozvoji společnost
pan Oldřich Čejka plánuje další rozšíření výroby.

FanOušKOvSKá STránKa

Anketa před zahájením Synot ligy 2014/2015
Votroci se několik týdnů připravovali pod vedením trenéra Luboše Prokopce a jeho asistenta Bohouše Pilného na novou fotbalovou sezónu. V dramatické koncovce druhé ligy jsme
vybojovali postup a my všichni, kteří fandíme černobílým hradeckým barvám, dočkali jsme
se dnes po roční pauze opět prvoligového zápasu. Položili jsme fanouškům Hradce několik dotazů k přípravě, posílení kádru a vyhlídkám našeho týmu:
1) Sledoval jsi přípravu Hradce před ligou?
2) Hradec výrazně doplnil kádr. Který z nově příchozích hráčů tebe
osobně nejvíce zaujal?
3) Hradečtí Votroci jsou po roční pauze zpátky v první lize. Jak se těšíš,
budeš navštěvovat alespoň domácí utkání černobílých borců?
4) Tipni si výsledek prvního zápasu s Teplicemi a počet bodů na kontě
Votroků po prvních třech kolech.
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., nám. primátora:
1) Ano, sledoval, příprava je samozřejmě něco jiného než ostré soutěžní zápasy, do ligy hledím
s vírou a optimismem, zvláště poté, co k závěru
přípravy forma zdá se gradovala!
2) To se nedá říci, který nejvíce. Domnívám se, že
posily byly vybrány rozumně s ohledem na jednotlivé řady a situaci v mužstvu. V tomto zcela
důvěřuji profesionálům v našem klubu.
3) Na zápasy se těším moc, samozřejmě budu na
všech domácích utkáních a předpokládám, že
pojedu i na některá, kdy budeme hrát venku, tak
jako jsem byl v minulé sezóně.
4) S Teplicemi vyhrajeme 1:0 a po třech kolech budeme mít minimálně šest bodů.
Sisi, fanynka:
1) Přípravu jsem sledovala,osobně jsem byla pouze
v Opatovicích, ostatní zápasy jsem sledovala na
onlajnu nebo na rádiu Gunny.
2) Nejvíc mne zaujal slovenský gólman Kuciak
tím,že vychytal penaltu, pak měl v Opatovicích
několik suprových zákroků, působí velice zkušeně fotbalově, myslím,že bude velkou oporou
našeho týmu.
3) Na ligu se těším moc, z domácích zápasů si
nenechám nic ujít a na výjezdy budu občas jezdit podle atraktivnosti zápasu a podle vzdálenosti.
4) Teplice jednoznačně porazíme minimálně rozdílem 3 branek (můj tip 4:1) a kolik bodů bude po

třech kolech ligy? 4 je málo a 9 je moc,mně se
líbí číslo 7!
Frkola, fanoušek-ikona:
1) Ano, viděl jsem osobně čtyři přípravné zápasy,
včetně toho posledního s Převyšovem.
2) Moc se mi líbil gólman Martin Kuciak.
3) Na domácí zápasy budu chodit na všechny,
mám i permanentku. Budu se snažit jezdit i ven,
ale záleží na financích, jak na tom budu.
4) Když získáme 4 body doma z prvních dvou
utkání, budu spokojený. Výsledek s Teplicemi raději nebudu tipovat, abych to nezakřiknul.
Koule – fanoušek Votroků z Olomouce:
1) Výsledky, komentáře a statistiky ano. Osobně
jsem na žádném zápase čertužel nebyl.
2) Plzeňský Štípek (škoda že je to jen hostování),
zvědavý sem na střelce Prokeše, naše navrátilce
z Asie a vůbec na všechny nové tváře.
3) Nemůžu se dočkat! Domácí zápasy, výjezdy i poháry. Vše jen co alespoň trochu půjde!
4) Tepláky porazíme 2:1 a po 3. kolech 5 bodů,
DOUFÁM!
Sysa, fanoušková skupina REGION 1905:
1) Ano, sledoval jsem celou přípravu Hradce.
Osobně jsem navštívil i 3 přátelská utkání.
2) Nejvíce mě oslovil asi David Štípek, je to velmi
výrazná posila záložní řady. Má dobrou techniku
a rychlost, což v lize bude potřeba.
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3) Těším se strašně moc. 2. liga nebyla tak atraktivní, výjimkou byl jen zápas s Pardubicemi,
takže jsem hodně natěšený a budu se snažit navštěvovat všechny domácí zápasy.
4) Tak myslím že 1. kolo s Teplicemi bude vyrovnané, ale hradečtí Votroci vyhrají 2:1. V prvních
3 kolech věřím, že uhrajeme min. 7 bodů.
Honza Kotouček, předseda fanklubu VOTROCI 2000:
1) Sledoval, velmi pozorně. Když jsem na zápasech
nebyl, získal jsem informace od lidí, kteří je viděli. Znám názory a mám i vlastní názor na nově
tvořící se mužstvo. Zápas s Varnsdorfem mi vlil
trochu optimismu a nabudil mě na sezonu. Výborná kondice, to je základ úspěchu.
2) Slovo výrazně je to pravé. Bylo to ale nezbytné.
Pokud bude chybět kvalita i na lavičce, ligu neuhrajeme. Z nových hráčů se mi líbí Mareš. To je
hotový fotbalista. A v posledních zápasech mě
zaujal Štípek. Mrzí mě, že nepřišel Kotiš z Varnsdorfu. Typově takového hráče nemáme. Věřím,
že by se nám s jeho příchodem výrazně zlepšila
organizace hry (pozn.: Kotiš na poslední chvíli
přišel na hostování s opcí). Jinak všichni kluci
makají naplno a to je příslib,že to zvládneme.
3) Jsem přímo nažhavený a to ostatní je hloupá
otázka.
4) Netypuji, ale doufám v devět bodů. Abych nebyl
zklamán, tak typuji nula. To je kravina co? Jestli
nevyhrajeme ani jeden, tak to budu pěkně nasr....
To se nesmí stát !!!
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Jirka Pospa, fanoušek z nejvěrnějších:
1) Viděl jsem většinu utkání v přípravě, byl jsem i na
těch dvou hraných v rámci soustředění.
2) Velmi dobře se mi jeví Mareš, ale i další hráče
vidím jako příslib pro tým.
3) Domácí zápasy v lize budu sledovat každopádně
všechny a určitě se dle možností objevím i na
těch venkovních.
4) S Teplicemi věřím ve vítězství, v Brně v neprohru, reálně to vidím na alespoň 5 bodů po třech
kolech.
Blackandwhite, choreoman:
1) Přípravu jsem sledoval, ale bohužel jsem se na
moc zápasů nedostal osobně.
2) Nejvíc jsem rád za "malýho Ruma" a Kubu Chlebouna. Rum je totiž dříč. Plní takovou tu černou
práci, což moc fans nevidí.
3) Hradec doma i venku. Jinak to nejde .
4) Hradec vyhraje 2:0 a po prvních třech kolech 9
bodů. Kapelníku promiň .
JPA, fanoušek:
1) Přípravu jsem sledoval velmi pozorně, na většině
zápasu jsem byl.
2) Trio Štípek, Kucjak, Mareš plus na poslední chvíli
přiševší Chleboun.
3) Procentuálně vzato, u domácích zápasů navštívím 100 %, venkovní výjezdy kolem 80 %.
4) S Teplicemi tipuji 2:0 pro Hradec, po třech kolech bude na našem kontě 5 bodů.
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Na společné cestě
Skupina EUROVIA CS již podruhé získala ocenění
Stavební firma roku. To potvrzuje úspěšnost
na stavebním trhu, které společnost dosahuje díky
své regionální působnosti. Znalost místního prostředí
a schopnost flexibilně reagovat na specifické místní
požadavky klientů z ní činí významného dodavatele
ve všech krajích České i Slovenské republiky.
V loňském roce EUROVIA CS dokončila v jednotlivých
regionech řadu zajímavých projektů. EUROVIA CS
vybudovala mimo jiné novou tramvajovou zastávku
Karolina v Ostravě, v Třebíči postavila protipovodňové
zábrany. Regenerací prošlo náměstí ve slovenském
Humenném, Nitra má nové dopravní hřiště pro děti.
Druhé místo v soutěži Stavba roku Libereckého
kraje získala regenerace náměstí T. G. Masaryka
ve Frýdlantu.

rOzlOSOvání a vÝSledKy
Synot liga – podzim 2014

1. kolo (25.–27. července 2014)
Bohemians – Sparta
Slovácko – Slavia
Jihlava – Boleslav
Jablonec – Brno
Příbram – Plzeň
České Budějovice – Liberec
Hradec Králové – Teplice
Dukla – Ostrava

6. kolo (29.–31. srpna 2014)
Bohemians – Hradec Králové
Slovácko – Příbram
Jihlava – České Budějovice
Liberec – Ostrava
Brno – Teplice
Boleslav – Slavia
Plzeň – Dukla
Sparta – Jablonec

11. kolo (17.–19. října 2014)
Hradec Králové – Č. Buděj.
Dukla – Příbram
Slavia – Jablonec
Ostrava – Jihlava
Teplice – Bohemians
Liberec – Slovácko
Brno – Sparta
Boleslav – Plzeň

2. kolo (1.–3. srpna 2014)
Slovácko – Bohemians
Slavia – Ostrava
Teplice – České Budějovice
Liberec – Příbram
Brno – Hradec Králové
Boleslav – Dukla
Plzeň – Jablonec
Sparta – Jihlava

7. kolo (12.–14. září 2014)
Příbram – Jablonec
České Budějovice – Slovácko
Hradec Králové – Jihlava
Dukla – Bohemians
Slavia – Brno
Ostrava – Boleslav
Teplice – Sparta
Liberec – Plzeň

12. kolo (24.–26. října 2014)
Bohemians – Liberec
Slovácko – Plzeň
Jihlava – Brno
Jablonec – Teplice
Příbram – Ostrava
České Budějovice – Slavia
Hradec Králové – Dukla
Sparta – Boleslav

3. kolo (8.–10. srpna 2014)
Jihlava – Bohemians
Jablonec – Slovácko
Příbram – Sparta
České Budějovice – Plzeň
Hradec Králové – Boleslav
Dukla – Brno
Slavia – Liberec
Ostrava – Teplice

8. kolo (19.–21. září 2014)
Bohemians – Slavia
Slovácko – Dukla
Jihlava – Příbram
Jablonec – České Budějovice
Brno – Liberec
Boleslav – Teplice
Plzeň – Ostrava
Sparta – Hradec Králové

13. kolo (31. října – 2. list. 2014)
Dukla – České Budějovice
Slavia – Příbram
Ostrava – Hradec Králové
Teplice – Jihlava
Liberec – Jablonec
Brno – Slovácko
Boleslav – Bohemians
Plzeň – Sparta

4. kolo (15.–17. srpna 2014)
Bohemians – Jablonec
Slovácko – Jihlava
Teplice – Slavia
Liberec – Dukla
Brno – České Budějovice
Boleslav – Příbram
Plzeň – Hradec Králové
Sparta – Ostrava

9. kolo (26.–28. září 2014)
České Budějovice – Příbram
Hradec Králové – Jablonec
Dukla – Jihlava
Slavia – Sparta
Ostrava – Bohemians
Teplice – Slovácko
Liberec – Boleslav
Brno – Plzeň

14. kolo (7.–9. listopadu 2014)
Bohemians – Brno
Slovácko – Sparta
Jihlava – Plzeň
Jablonec – Boleslav
Příbram – Teplice
České Budějovice – Ostrava
Hradec Králové – Liberec
Dukla – Slavia

5. kolo (22.–24. srpna 2014)
Jablonec – Jihlava
Příbram – Bohemians
České Budějovice – Boleslav
Hradec Králové – Slovácko
Dukla – Sparta
Slavia – Plzeň
Ostrava – Brno
Teplice – Liberec

10. kolo (3.–5. října 2014)
Bohemians – České Budějovice
Slovácko – Ostrava
Jihlava – Slavia
Jablonec – Dukla
Příbram – Hradec Králové
Boleslav – Brno
Plzeň – Teplice
Sparta – Liberec

15. kolo (21.–23. listopadu 2014)
Slavia – Hradec Králové
Ostrava – Jablonec
Teplice – Dukla
Liberec – Jihlava
Brno – Příbram
Boleslav – Slovácko
Plzeň – Bohemians
Sparta – České Budějovice
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