všesportovní stadion hradec králové

Sobota 13. září 2014 v 17.00 hod.

Zápas 7. kola

FC Hradec Králové – FC Vysočina Jihlava

Program 7. kola (12.–14. září 2014)

Program 8. kola (19.–21. září 2014)

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

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

partner utkání:

O dnešním SOupeŘi
FC Vysočina Jihlava, a.s.

Nejúspěšnější fotbalový klub v historii kopané v Kraji Vysočina byl založen roku 1948
jako sportovní kroužek závodního klubu PAL
Jihlava, jenž se o osm let později spojil
s dvěmi dalšími Dobrovolnými sportovními
organizacemi strojírenských závodů a vznikla tak TJ Spartak Jihlava. Tento název se
neměnil až do roku 1994, kdy se oddíl osamostatnil a vzniklo občanské sdružení FC
Spartak PSJ Jihlava. O dva roky později
došlo k historickému spojení dlouholetých
rivalů Spartaku PSJ a SK Jihlava ve společný klub Spartak PSJ Motorpal Jihlava.
Název klubu doznal další změny v roce
1997, tehdy stávající občanské sdružení předalo veškerá svá práva a povinnosti vůči
čMFS společnosti FC PSJ Jihlava.
I tento název však doznal změny. V březnu
2000 totiž jihlavské městské zastupitelstvo
schválilo vstup do obchodní společnosti FC
Vysočina Jihlava, a.s.. Dalšími akcionáři se
stali stavební společnost PSJ a Pivovar Jihlava. V závěru roku 2008 proběhlo navýšení základního kapitálu FC Vysočina a
akcionářskou strukturu klubu doplnila společnost Limar Capital B.V.
A jak si klub vedl po sportovní stránce? Již
v roce 1950 mužstvo postoupilo do přeboru
tehdejšího Jihlavského kraje a v krajských
soutěžích mužstvo s většími či menšími
úspěchy setrvávalo až do ročníku 1988/89,
kdy Spartak po dlouhých 40 letech existence oddílu postoupil do tehdy vytoužené
divize. Za dvě sezóny následoval další postup – do MSFL, která v hierarchii českých
fotbalových soutěží znamená III. ligu. Po
sezónách, ve kterých se mužstvo pouze
zachraňovalo, přišly lepší časy, které vyvrcholily v sezóně 1999/2000, kdy mužstvo
obsadilo 2. místo tabulky. To však při odstoupení NH Ostrava ze soutěže znamenalo
historický postup do II. ligy.
Od prvních sezón v druhé nejvyšší soutěži
se klub pohyboval na horních patrech ta-2-

bulky. Naprostou sportovní senzací pak
skončila sezóna 2004/05, kdy tým pod vedením trenéra Karla Večeři obsadil konečnou 2. příčku a vybojoval z pohledu celého
Kraje Vysočina historický postup do nejvyšší
soutěže Gambrinus ligy.
V prvoligové premiéře se klub přes nálepku
naprostého outsidera neztratil. Do samotného konce soutěže bojoval s mnohem ostřílenějšími kluby o zachování příslušnosti
mezi elitou. O tu FC Vysočina přišla velmi
smolně až v posledním kole.
Následující opět druholigový ročník 2006/07
byl ve znamení neúspěšného pokusu o návrat mezi českou elitu. Po třech vypjatých
sezónách nutně muselo přijít vydechnutí,
ekonomická stabilizace a především přestavba prvního týmu. Prvoligové ambice Vysočina oživila v ročníku 2008/09, kdy po
výborné podzimním umístění opět ideálně
nezvládla jarní část a v konečném účtování
II. ligy skončila těsně pod postupovou čárou
na 3. příčce. Role klubu těsně před branami
Jihlavě zůstala i v ročnících 2009/10 (4.
místo) a 2010/11 (3. místo). Úsilí klubu o vytoužený návrat mezi českou elitu však trpělivě pokračovalo a vyvrcholilo v ročníku
2011/12. Tým trenéra Romana Pivarníka si
kolo před koncem soutěže zajistil postup do
Gambrinus ligy!
V českém poháru se FC PSJ podařil malý
zázrak v sezóně 1995/96, kdy celek postoupil do čtvrtfinále. V sezóně 2003/04 FC Vysočina dokonce postupně vyřadila Slávii
Praha, Plzeň a Teplice a až v semifinále nestačila na mistrovský Baník Ostrava.
Výkladní skříní klubu je tradičně výborná
práce s mládeží. Prakticky již od roku 1958
se jihlavští dorostenci objevovali v nejvyšších republikových soutěžích. Především
však v posledním desetiletí pronikli dorostenecké výběry mezi mládežnickou špičku
ČR. Podobně úspěšně si vedou i početná
žákovská družstva.

SOupiSKa FC VySOČina JiHlaVa, a.s.
Synot liga – podzim 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

HANuŠ

Jan

28. 4. 1988

26 let

188 cm 85 kg

13

1

VeJMOLA

Luděk

3. 11. 1994

19 let

186 cm 77 kg

29

BLAžeK

Jaromír

29. 12. 1972

41 let

189 cm 89 kg

5

KReJČí

Jiří

22. 3. 1986

28 let

190 cm 74 kg

6

ŠOuReK

Ondřej

26. 4. 1983

31 let

188 cm 86 kg

14

MAReK

Tomáš

20. 4. 1981

33 let

178 cm 73 kg

15

KRyŠTůFeK

Lukáš

15. 8. 1992

22 let

184 cm 75 kg

17

TLuSTý

Petr

17. 1. 1986

28 let

184 cm 80 kg

20

ŠuLeK

Peter

21. 9. 1988

25 let

185 cm 75 kg

24

VIDLIČKA

Vlastimil

2. 7. 1981

33 let

179 cm 70 kg

31

HyBŠ

Matěj

3. 1. 1993

21 let

181 cm 67 kg

2

BABATOuNDe Bello

6. 9. 1989

25 let

177 cm 68 kg

3

KOVář

Marián

13. 8. 1993

21 let

186 cm 79 kg

8

JáNOŠ

Adam

20. 7. 1992

22 let

173 cm 72 kg

9

JuNGR

Marek

11. 4. 1987

27 let

179 cm 75 kg

11

VACuLíK

Lukáš

6. 6. 1983

31 let

180 cm 74 kg

12

KLIMeNT

Jan

1. 9. 1993

21 let

185 cm 73 kg

16

KuČeRA

Tomáš

18

KOSAK

Jan

21

KOLOuŠeK

22

FuLNeK

26
30

20. 7. 1991

23 let

185 cm 77 kg

3. 2. 1992

22 let

179 cm 77 kg

Václav

13. 4. 1976

38 let

174 cm 74 kg

Jakub

26. 4. 1994

20 let

172 cm 70 kg

MASOPuST

Lukáš

12. 2. 1993

21 let

179 cm 76 kg

KuKOľ

Vladimír

8. 5. 1986

28 let

172 cm 65 kg

10

MeŠANOVIć

Muris

6. 7. 1990

24 let

177 cm 75 kg

27

MARCIN

Matúš

6. 4. 1994

20 let

178 cm 73 kg

28

HARBA

Haris

14. 7. 1988

26 let

187 cm 72 kg

Realizační tým:
Petr RADA – hlavní trenér, Zdeněk KLuCKý, Marek ZÚBeK – asistenti, Jaromír BLAžeK
– trenér brankářů, Jan BuDíNSKý – kondiční trenér, Pavel KřížeK, Petr ŠILHáN ml. –
maséři, MuDr. Petr PáTeK, MuDr. Jakub RöHRICH – lékaři, Jan RyCHeTSKý – fyzioterapeut, Petr ŠILHáN – vedoucí týmu, Peter DANIeL – kustod
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OHlÉdnuTí Za minulÝmi ZÁpaSy
5. kolo: FC Hradec Králové – 1. FC Slovácko 2:0

V dalším utkání se na Všesportovním stadionu představilo mužstvo z Uherského
Hradiště. Hradec se na soupeře skvěle
připravil a pokryl jeho rychlé krajní útočníky. Do první vyložené šance se dostali
hosté, ale Tomáš Koubek fantastickým
zákrokem útočníka Slovácka vychytal.
Východočechům hodně pomohla úvodní
branka, kterou vstřelil Pavel Dvořák po
úniku Davida Štípka. Po změně stran Slovácko otevřelo hru a to byla voda na hradecký mlýn. Votroci si vytvořili několik
šancí z brejků a jeden z nich Emir Halilović po skvělé akci proměnil v druhou
branku.
Luboš Prokopec: „Střetli
jsme se s velice kvalitním
soupeřem, který se snažil
hrát fotbal a má velkou sílu.
O to je naše vítězství cennější. Myslím si, že prvních
dvacet minut jsme hodně
hráli s respektem a pak jsme hráli dobře.
Vzhledem k počtu vytvořených šancí jsme vyhráli zaslouženě.“
Aleš Čermák: „V utkání jsme
byli aktivnější a ke konci zápasu jsme mohli přidat víc
branek. Super. Je to naše

první vítězství, kdy jsme prolomili ty góly.
Takže skvělý zápas!“
Emir Halilović: „Byl to velmi
těžký zápas, neboť Slovácko
bylo silné na míči a dobře
kombinovalo, i když do vyložené šance se nedostalo.
Mimo té jedné v prvním poločase, kdy nás podržel
skvělým zákrokem Tomáš Koubek. Po obdržené brance otevřeli hosté hru a měli jsme
vpředu více prostoru. A vytvořili jsme si několik dalších šancí. A můj gól? Pavel Dvořák
mně poslal míč na levou stranu do otevřené
obrany. Běžel jsem sám na gólmana a chtěl
udělat kličku doprava. Brankář to vystihl
a zůstala mně levá strana. Levačkou jsem
poslal míč do prázdné branky.“
Pavel Dvořák: „Zaslouženě
jsme vyhráli, i když Slovácko
nehrálo špatně. Hosté dobře
kombinovali a možná byli
i fotbalovější. určitě jsme šli
za vítězstvím víc, víc jsme
chtěli a myslím si, že jsme určitě zaslouženě vyhráli! A můj gól? Bylo to
po hezké akci, kdy David Štípek obešel gólmana a dal mně míč na malé vápno před
prázdnou kasu. Nešlo nic jiného dělat, než
pravačkou dát gól. “
Připravil Petr Přibík

NAVŠTIVTe weBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLuBu FC HRADeC KRáLOVé

www.fchk.cz

5. kolo Synot ligy, 23. srpna 2014:
FC HK – 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)
Branky: 39. P. Dvořák, 71. Halilovič. Rozhodčí: Houdek – Kordula, Štěrba. žK: Chleboun, P. Mareš – T. Rada, Košút. Diváci:
3125.
FC HK: Koubek – Holeš, Chleboun, Rolko,
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P. Mareš – Kotiš, Križko – Štípek (71. Malinský), A. Čermák, Halilovič (80. Hable) –
P. Dvořák (87. Prokeš). Trenér: Prokopec.
Slovácko: Heča – Reinberk (73. Havlík),
Košút, T. Rada, Kuncl – Kerbr, Šumulikoski,
Kalouda (87. Haša), Valenta, Diviš – Došek.
Trenér: Habanec.

OHlÉdnuTí Za minulÝmi ZÁpaSy

6. kolo: Bohemians 1905 – FC Hradec Králové 1:1
K dalšímu mistrovskému utkání na hřišti
soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do
naší metropole, kde se střetli na stadionu
Ďolíček s pražskou Bohemkou. Výsledek
zápasu ovlivnily dvě penaltové situace.
Již ve třetí minutě se ujali Klokani vedení
z pokutového kopu. Obdržená branka
však nažhavila Východočechy a výsledkem jejich velkého tlaku byl vyrovnávací
gól rovněž z penalty, jejíž autorem byl
Pavel Dvořák. Po změně stran Bohemka
přitlačila, ale Hradec se nedal a vytvořil si
několik šancí, které však nevyužil a tak
konečná remíza je spravedlivá pro oba
soupeře.
Luboš Prokopec: „Jsme
rádi, že jsme získali bod,
i když jsme chtěli před zápasem vyhrát. Zkomplikovali
jsme si to sami, když jsme inkasovali z pokutového kopu,
ale jsem rád, že se kluci po
obdržené brance k tomu správně postavili
a že jsme hráli aktivně. Zaslouženě jsme vyrovnali a vytvořili jsme si dost šancí, abychom mohli dát druhý gól, ale i přesto tu
remízu bereme.“
Petr Mareš: „Od začátku
jsme si říkali, že budeme
chtít soupeře napadat a zápas vyhrát. už ve třetí minutě
přišla nešťastná chvilka, kopala se proti nám penalta
a soupeř se dostal do ve-

dení. Místo toho, aby nás to položilo, tak nás
to naopak zvedlo. Myslím si, že jsme v prvním poločase Bohemku přehrávali a zaslouženě jsme vyrovnali. Ve druhém poločase
jsme měli ještě několik náznaků, kdy jsme
mohli vstřelit gól.“
Matěj Kotiš: „První poločas
byl určitě lepší z naší strany,
i když jsem zavinil ve čtvrté
minutě penaltu, což samozřejmě není nikdy dobré pro
hostující tým, když prohrává
takhle brzy. Ale myslím si, že
nás to zdravě nabudilo a bylo to i vidět po
zbytek poločasu. Druhý poločas už byl
z naší strany horší. řekl bych, že my jsme
byli v prvním poločase lepší a Bohemka
zase ve druhém, tak že si myslím, že konečná remíza je zasloužená.“
Juraj Kriško: „Myslím si, že
do prvního poločasu jsme
vstoupili velmi dobře, snažili
jsme se kombinovat a držet
balon na zemi. Škoda jen
těch šancí, které jsme nevyužili ke vstřelení branky. Ve
druhém poločase se nám Bohemka trochu
vyrovnala v tom, že začala hrát zezadu
a kombinovat. Trošku nám to dělalo problémy. Domácí si vytvořili několik šancí a nastřelili tyč. Myslím si, že ta remíza je
zasloužená z obou stran, ale v závěru jsme
mohli i vyhrát, kdyby Adri dal tu hlavičku.
Zápas hodnotím pozitivně.“
Připravil Petr Přibík

6. kolo Synot ligy, 30. srpna 2014:
Bohemians 1905 – FC HK 1:1 (1:1)
Branky: 4. Jindřišek z PK – 32. Dvořák z PK.
Rozhodčí: Ardeleánu – Blažej, Hrabovský.
žK: 4. Kotiš, 33. Križko, 82. Mareš, 84. Dvořák – 87. engelmann. Počet diváků: 4686.
Bohemians 1905: Švenger – Pauschek, Bra-

bec, Šmíd, engelmann – Rada, Jindřišek,
Bratanovič (61. Nerad), Mosquera, Moravec
(82. Bartek) – Mikuš (67. Lietava).
FC HK: Koubek – Holeš, Chleboun, Rolko,
Mareš – Križko, Kotiš – Štípek, Čermák (72.
Černý), Halilovič (60. Šultes) – Dvořák (84.
Prokeš).
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JaK TO bylO napOSledy

Gambrinus liga, sezóna 2012/2013, 17. kolo
Votroci se s dnešním soupeřem utkali v nejvyšší soutěži pouze dvakrát. V sezóně
2012/2013 si z Malšovic Jihlavští odvezli bod
za remízu 1:1 a v jarní/zimní odvetě gól nepadl, takže prvoligová historie je doslova
a do písmene vyrovnaná.
A jak to tedy na vymrzlé Vysočině bylo?
17. kolo Gambrinus ligy, 22. 2. 2013, Jihlava:
FC Vysočina Jihlava – FC HK 0:0
Rozhodčí: Ardeleánu – Štěrba, Hájek. žK:
36. Šourek, 63. Marek. Počet diváků: 2290.
FC Vysočina Jihlava: Blažek – Vaculík,
Tlustý, Šourek, Marek – Kliment (61. Koloušek), Karlík, Jungr, Rada, Kosak (70. Tomeček) – Vaněček (87. Vašíček).
FC HK: Koubek – Holeš, Fukal, Hochmeister
(17. Schwarz), Plašil – Harba, Strnad, Šisler,
Halilovič (88. Klapka) – Kulič (77. Hadaščok), Štěpán.
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že odvetné střetnutí s Jihlavou nebude procházkou růžovým sadem, tak to naznačila
již samotná cesta hráčů a fanoušků do tohoto města na Vysočině, tu totiž komplikovala dopravní nehoda. Aby těch komplikací
na úvod nebylo málo, tak již v 17. minutě
musel střídat zraněný Hochmeister, toho nahradil Petr Schwarz.
První příležitost Votroků přišla hned o minutu později, kdy se Halilovič prezentoval
povedenou pumelicí, kterou domácí brankář Blažek musel s vypětím všech sil vyrazit.
u další příležitosti byl ve 25. minutě opět bosenský snajpr Halilovič, jeho střelu zpoza
vápna musel jihlavský gólman vyrazit na rohový kop. Ten fotbalisté Jihlavy už s přehledem ubránili. Poté se dostal k zajímavé
individuální akci hostující Haris Harba, ale
z otočky na malém vápně mezi tyče nezamířil.

V závěru první půle se ke střelecké možnosti
dostala i Jihlava, ale pokus Vaněčka neměl
dostatečnou razanci a pro Tomáše Koubka
to byla snadná práce. V prvním poločase
byli aktivnější Votroci, nicméně žádná
z šancí neznamenala změnu skóre.
Začátek druhé pětačtyřicetiminutovky byl ve
znamení velké šance Hradce Králové. Petr
Schwarz napřáhl z dvaceti metrů a orazítkoval tyč Blažkovy branky.
V 58. minutě se dočkal možnosti také celek
z Jihlavy, po centru Kosaka se ale nikdo ze
svěřenců kouče Komňackého k míči nepropracoval. A tak přišla v 67. minutě další velká

příležitost na druhé straně. Po centru Holeše
z levé strany hlavičkoval Harba ve 100% příležitosti pouze do náručí jihlavského matadarora.
V závěru zápasu se na zmrzlém terénu oba
celky soustředily spíše na obranou fázi, a tak
se hrálo daleko od obou branek. Hradečtí si
tedy i přes několik slibných šancí odvezli z Jihlavy jediný bod za bezbrankovou remízu.
Velké absolutorium si také zasloužilo přesně
216 příznivců z Hradce Králové, kteří vážili
v nepříznivém počasí dalekou cestu do Jihlavy a vytrvale podporovali své idoly po
celý průběh střetnutí.
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pŘípraVnÉ uTKÁní

FC Hradec Králové – FC MAS Táborsko 0:2 (0:0)
Votroci využili reprezentační pauzu k přípravnému utkání. Do areálu v Orlické kotlině
si pozvali tým, který v uplynulém ročníku
jako jediný neporazili. Bohužel se jim to nepodařilo ani tentokrát.
V úvodu utkání však tomu nic nenasvědčovalo. Od první minuty byli svěřenci trenéra
Prokopce aktivnějším týmem a obranu hostí
zaměstnával hlavně s chutí hrající Tomáš Malinský. Ten také byl u úvodních šancí domácích. Za zmínku stojí hlavně jeho průnik přes
tři hráče, ale včasné vyběhnutí brankáře
Tomy mu zabránilo ve vstřelení branky. Další
potlesk na otevřené scéně přinesla 26. minuta a povedená kombinační akce po ose
Halilovič – Šultes – Dvořák. Bohužel přízemní
centr do vápna žádného adresáta nenašel.
Hosté se dostávali v prvním poločase na polovinu domácích hlavně rychlými brejky,
když jeden z nich po půlhodině hry zleva zakončoval Kočí. Pro připraveného a dobře
postaveného Kuciaka však nebyl problém

střelu zneškodnit. Rychlá akce byla v podání
Votroků k vidění ještě ve 36. minutě, kdy po
kolmici Marka Plašila utekl po pravé straně
Malinský, na vápně našel naběhnutého Haliloviče, který se snažil rychle zakončit. Bohužel jeho střela skončila vysoko nad
Tomovou brankou.
Hned v úvodu druhého poločasu měl po zaváhání hradecké obrany šanci hostující Musiol, ale střídající Ottmar v brance domácích
mu jeho pokus konečky prstů zmařil. Hosté
byli při chuti a v 52. minutě měl další příležitost Kočí, ale nemířil přesně. Votroci se připomněli až o několik minut později, když se
povedenou hlavičkou prezentoval Jakub
Chleboun, ale brankář Toma byl pozorný.
V 64. minutě se hosté radovali z úvodní
branky. Individuální akcí se prosadil střídající Ciku, když vypálil jedovatou střelu na Ottmara, který už stačil míč pouze vyrazit. Pro
dorážejícího Musiola už nebyl problém rozvlnit síť branky, 0:1. A bylo hůř. Po zmatcích
v defenzivě Votroků se hlavou prosadil Džafič a poslal hosty do dvoubrankového vedení, 0:2. Na rozdíl
třech branek mohl zvýšit Ciku po
samostatném brejku, ale jeho umístěnou střelu Ottmar reflexivně vyrazil na roh.
Ve druhém poločase, hlavně po vystřídání, Votroci tahali za kratší
konec. Po zbytečných ztrátách ve
středu pole tak čelili brejkovým situacím, které hosté dvakrát využili
a po zásluze si z Hradce Králové
odvezli skalp účastníka Synot ligy.

Přípravné utkání, 5. září 2014:
FC HK – FC MAS Táborsko 0:2 (0:0)
Branky: 64. Musiol, 7O. Džafič. Rozhodčí:
Orel – Arnošt, Pilný, Počet diváků: 160
Sestavy: FC Hradec Králové: Kuciak (46.
Ottmar) – Plašil, Chleboun, Rolko, Mareš –
Križko (46. Janoušek), Kotiš – Malinský (60.

Zorvan), Šultes (60. Káva), Halilovič – Dvořák (60. Prokeš)
FC MAS Táborsko: Toma – Divíšek, Mráz
(74. Hric), Ciferský, Kotrba – Traore, Šiml
(46. Nešický) – Kočí (60. Ciku), Javorek (46.
Sladký), Džafič (76. Hovorka) – Musiol (70.
Hadžič)
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parTner uTKÁní

Zábavní a bowlingové centrum A-Sport
Zábavní a bowlingové centrum A-SPORT
Vám nabízí:
Sportovní aktivity
• bowling – máme pro Vás 10 drah, jednu
speciálně upravenou dráhu pro vozíčkáře
a juniory, dvě dráhy microbowlingu pro děti
• ricochet – je velmi podobný hře Squash,
můžete si zahrát na dvou automatizovaných kurtech ricochetu, ke kterým Vám zapůjčíme kompletní vybavení, k dispozici
jsou také dámská a pánská šatna s wC
a sprchou
• pool karambol – zahrajte si na dvou nivelovaných stolech
• elektronické šipky – využijte dva automatické terče
• stolní kopanou – pro dva až čtyři hráče
jsou k dispozici dva stoly
• taneční parket – pokud rádi tančíte nabízíme Vám dva ozvučené parkety se světelnými efekty
• sportovní páka – pro milovníky silových
sportů máme profesionální stůl na páku
Restaurace
Nekuřácká restaurace nabízí vynikající minutková jídla, bohatou a kvalitní vinotéku. Na
výběr máte jídla domácí i zahraniční kuchyně,
připravená zkušenými kuchaři z kvalitních čer-

stvých surovin. Můžete se těšit na příjemné
posezení v klimatizovaném prostředí, vstřícnou a rychlou obsluhu a nevšední zážitek
z vynikajícího jídla. K dispozici je též bar se širokou nabídkou alkoholických i nealkoholických nápojů. Celková kapacita restaurace je
350 míst a celý areál je pokryt kvalitním wi-Fi
signálem pro pohodlné připojení.
Firemní akce
uspořádáme pro Vaši firmu bowlingové
a ricochetové turnaje, firemní prezentace
a školení, k dispozici jsou dataprojektory,
flipcharty a další školící pomůcky. Naše
centrum je ideálním místem pro organizaci
firemních večírků s cateringem. Další možností je zakoupení zaměstnaneckých benefitů: bowling a ricochet za zvýhodněné ceny
s odpočtem DPH.
Salonky
Pro privátní akce můžete využít salonky
s kapacitou 20 a 30 osob, nebo jeden salonek s kapacitou 50 osob. Naše salonky jsou
ideálním místem pro oslavy svatby, křtin, narozenin, promocí, setkání a dalších příležitostí, jako jsou nejrůznější firemní akce,
semináře, večírky, rauty a catering.
Celková kapacita areálu je 350 osob.
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JuniOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015

Zatímco Synot liga měla v minulých dnech reprezentační pauzu, juniorská soutěž pokračovala dalšími koly. V nich se mladí Votroci představili dvakrát doma (FK Teplice, FC MAS Táborsko) a jednou na soupeřově hřišti (FK Baumit Jablonec n/N).
FC Hradec Králové – FK Teplice 5:5 (3:0)
Branky: 13. Kopřiva, 20., 68. Zorvan, 45., 71. Prokeš – 50., 53., 91. Chukwuma, 79. uhlíř, 93.
Richter, žK: Týfa, Vyšehrad – Richter, Laňka, Lukáč, Rozhodčí: Berka –Hock, Tryzna, Počet
diváků 127. FC HK: Jehlička – Zezula, Vyšehrad, Drozd Pavel, Kratochvíl – Vobejda, Zorvan
– Kopřiva,Týfa (87. Pago), Heger (73. Vágner) – Prokeš (80. Langr). FK Teplice: Lukáč – Horvát, Heger, urma – Schettl, Kodeš, Jirásek, Richter, Stibor (87. Hynek) – Chukwuma, Laňka
(78. uhlíř).
Duel s Teplicemi sliboval vyrovnaný souboj dvou celků ze středu tabulky. V tomto gólově
velmi bohatém střetnutí si oba soupeři rozdělili body za remízu 5:5.
Hned v úvodu utkání se po krásné kolmici Kopřivy dostal do velké šance Heger, ale jeho
střela skončila těsně vedle teplické svatyně. Votroci však v náporu nepolevili a do dvacáté
minuty si připravili další šance, tentokrát však gólové. První přišla v 13. minutě, když Týfa posadil přesným centrem míč na hlavu naběhnutého Kopřivy a ten nedal teplickému gólmanovi šanci, 1:0. Na další brankový zápis se čekalo pouhých sedm minut a byl u toho opět
Kopřiva, který kolmicí za obranu našel naběhnutého Zorvana a lobem přes vyběhnutého
Lukáče zvýšil na 2:0. Poté se hra vyrovnala, ale v závěru poločasu se gólově prosadili opět
Votroci. Hynek Prokeš si ve velkém vápně zpracoval míč, otočil se okolo svého strážce a povedenou střelou na zadní tyč upravil poločasový výsledek na 3:0.
Do druhého poločasu Votroci nevstoupili vůbec dobře. Tepličtí převzali iniciativu a na gól
čekali pouhých pět minut, když se poprvé prosadil Chukwuma a za další tři minuty tentýž
hráč přidal svůj druhý gól a tím snížil náskok Votroků na pouhý jeden gól, 3:2. Hradečtí se
z nepovedeného vstupu do druhého poločasu oklepali až v šedesáté minutě, kdy vyrovnali
hru. Gólově se opět prosadili v 68. minutě nejprve Zorvanem, který v zápase podruhé přeloboval vyběhnutého Lukáče, aby hned vzápětí potrestal chybné vyběhnutí teplického gólmana Prokeš, 5:2. Votroci byli i nadále při chuti, ale stoprocentní šanci Týfa neproměnil
a Hynek Prokeš z hranice vápna trefil pouze tyč teplické branky. Naopak zahřmělo na druhé
straně, když se okamžitě po svém vstupu na hrací plochu prosadil střídající uhlíř, který využil chyby domácí obrany, 5:3. Ke konci utkání Votroci ještě nastřelili tyč Zorvanem a vyloženou šanci neproměnil Langr. Poslední slovo tak měli hosté, kteří se prosadili v samotném
závěru utkání a v nastavené době hry srovnali stav utkání na hokejových 5:5 brankami Chukwuma a Rachtera. utkání s Teplicemi přítomným divákům nabídlo celkem deset branek, což
svědčí o faktu, že oba týmy se více věnovaly útočné hře, než bránění.
FK Baumit Jablonec – FC Hradec Králové 3:1 (1:1)
Branky: 16. Gebert (pen.), 86. Kovačevič, 88. Kuhn – 37. Týfa (pen.), Rozhodčí: Váňa – Vlasjuk,
Rais, 100 diváků. FK Bau:mit Jablonec: Repáň – Tichý (C), Touati (75. Kovačevič), Rozkovec, Breda (75. Štědronský), Drozd F. (46. Karásek), Sedláček, žemba, Gebert, Sanogo (55.
Kuhn), Fantiš (55.Novák). FC HK: Jehlička (21. Ordelt) – Káva (81. Vágner), Drozd D., Heger
(65.Hlavsa), Kopřiva, Drozd P., Vyšehrad, Pago (75. Langr), Týfa, Zezula (C), Kratochvíl.
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Pavel Drozd

Robert Vágner

Černé, deštivé mraky nad jabloneckým areálem V Břízkách nevěštily nic dobrého. A skutečně s úvodním hvizdem rozhodčího se spustil i drobný déšť a v dálce zahřmělo. Po čtvrthodině vzájemného oťukávání uhodilo i v pokutovém území votroků, když Jehlička šel pod nohy
a stáhl pronikajícího exhradeckého Bredu, Penaltu proměnil Gebert a domácí šli do vedení
1:0. Jehličku, jenž se při zákroku o Bredovo koleno zranil, vystřídal Ordelt. Hned se vyznamenal při střele Sedláčka. Po půlhodině hry Touatiho balón skončil na tyči. Sedm minut na
to si Ordelt připsal pomyslnou asistenci, když si jehoi dlouhý nákop sklepl Pago a došel si
až do pokutového území pro faul Fantiše. Na poločasových 1:1 srovnal rovněž z penalty Týfa.
Do druhé půle nastoupili domácí velmi aktivně. V 50. minutě vychytal Ordelt Sanogu, jenž
se ocitl ve stoprocentní šanci a odražený míč napálil Sedláček jen do břevna. Chvíli na to
skončil na zemi nezaviněně Fantiš, a to byl pro něho konec utkání neboť skončil v péči lékařů místní nemocnice. Na to přišly příležitosti Hradeckých, ale zůstalo jen u šancí. eufórii
na straně domácích odpálil Kovačevič, který se naopak trefil přesně na zadní tyč 2:1. Průnik Kuhna do rozhozené hradecké obrany o dvě minuty později a jeho gólová střela stanovila konečný výsledek 3:1 pro zelenobílé.
Milan Frimmel, trenér: „Věděli jsme, že Jablonec disponuje velmi silným kádrem a to se
také potvrdilo. Domácí sice měli optickou převahu, ale do vyložených šancí i díky štěstí jsme
je nepouštěli. Výsledek v první části hry stanovily pokutové kopy. V její druhé části byli domácí opět častěji u míče, ale naše dvě příležitosti, z nichž ta P.Drozda po rohovém kopu byla
z kategorie stoprocentních, zůstaly jen u šancí. Stejně jako jsme lepším řešením finální přihrávky mohli výsledek v náš prospěch zcela otočit. Leč se tak nestalo. O výsledku celého
zápasu pak rozhodly poslední čtyři minuty“.
FC Hradec Králové – FK Táborsko 3:1 (1:0)
Branky: 11., 47. Káva, 86. Langr – 89. Stuchlík, Rozhodčí: Mrkáček – Kříž, Ginzel, žK: Drozd
Pavel – Stuchlík, Počet diváků: 110. FC HK: Jehlička – Drozd David, Vyšehrad, Zezula, Kratochvíl – Týfa (87. Vágner), Vobejda, Drozd Pavel, Pago (39. Hlavsa) – Káva, Heger (61.
Langr). FC MAS Táborsko: Bébr – Jaroš, Bareš, Sazma, Chirincicus – Nuhlíček (77. Hladík),
Svoboda (74. Svojše), Bouška, Svatek – Knotek, Stuchlík
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Podle očekávání si domácí Votroci poradili s hostujícím Táborskem. K plnému bodovému
zisku zavelel Matěj Káva svými dvěma góly a třetí přidal Marek Langr. V samém závěru snížil hostující Stuchlík.
První gólový zápis Matěje Kávy přišel hned v 11. minutě, když se nejprve z levé strany pěkně
uvolnil Pago, vystřelil a jeho střelu brankář hostí jen reflexivně vyrazil k volnému Kratochvílovi. Jeho „volej“ mířící na branku ještě tečoval Káva, který v utkání vstřelil svůj první gól, 1:0.
Po vstřelené brance se hra vyrovnala a oba týmy předváděly spíše boj, než fotbalovou podívanou. Šance domácího Kávy, Týfy nebo Vobejdy zůstaly nevyužity, a tak se do poločasové
přestávky šlo s jednobrankovým vedením.
To hned po změně stran navýšil opět Káva, který si naběhl na precizně zahraný rohový kop
Týfy a hlavou ideálně trefil, 2:0. Po hodině hry se do utkání zapojil Marek Langr, který se
po svém nepříjemném zranění postupně vrací na zelený pažit. Hned po minutě svého pobytu na hrací ploše našel dobře postaveného Týfu na hranici velkého vápna, ale ten
v ideálním postavení pouze trefil vyběhnutého Bébra. erik Týfa byl v utkání při chuti. Pět
minut před závěrečným hvizdem viděl vyběhnutého hostujícího brankáře a snažil se ho
přelobovat. Jeho střela však skončila těsně vedle pravé tyče. Na rozdíl tří branek zvyšoval navrátilec Langr, který si naběhl na kolmici Hlavsy a vyběhnutého Bébra po zemi prostřelil, 3:0. V samotném závěru hostující Stuchlík pouze snížil a stanovil tak konečný
výsledek na 3:1.

Tabulka Synot ligy, sezóna 2014/2015, po 6. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Viktoria Plzeň
SK Slavia Praha
AC Sparta Praha
1.FC Slovácko
FK Teplice
FK Mladá Boleslav
FK Baumit Jablonec
FK Dukla Praha
FC Baník Ostrava
FC Slovan Liberec
Bohemians Praha 1905
FC Zbrojovka Brno
FC Hradec Králové
SK České Budějovice
1.FK Příbram
FC Vysočina Jihlava

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
3
2
3
3
2
2
1
2
1
1
1
0
0

1
0
0
1
4
1
1
3
2
4
1
3
3
3
2
1

1
2
2
2
0
2
2
1
2
1
3
2
2
2
4
5

15:5
12:7
8:3
12:7
10:5
8:5
8:7
4:3
4:10
10:7
9:12
7:7
3:8
5:12
6:14
1:10

13
12
12
10
10
10
10
9
8
7
7
6
6
6
2
1

4
3
3
-2
1
1
1
0
2
-2
-2
-3
-3
-3
-7
-8

22
18
17
17
16
12
12
11
11
11
11

10
6
8
2
4
0
0
-1
2
-1
-1

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2014/2015, po 8. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
.....
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FK Mladá Boleslav
FK Baumit Jablonec
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
FC Vysočina Jihlava
FC Zbrojovka Brno
FK Teplice
FC Slovan Liberec
Bohemians Praha 1905
FC Baník Ostrava
FC Hradec Králové

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3

1
0
2
2
4
0
3
2
2
2
2

0
2
1
1
0
4
2
3
3
3
3

20:6
18:10
15:6
22:16
20:14
16:6
21:16
17:7
15:11
12:13
14:19

rOZHOVOr

s Markem Lanrem, hráčem juniorského týmu FC HK
MAREK LAngR (31. 10. 1994) obléká černobílý dres již od svých deseti let, kdy přišel do
města pod Bílou věží z fotbalové líhně náchodského fotbalu. V každé kategorii vynikal a postupem času se propracoval až do juniorského výběru.
V dalším postupu tě bohužel přibrzdilo
zranění…
Měl jsem natržený zadní stehenní sval.
Mimo jsem byl půl roku a nyní se vracím na
hřiště,“ říká nadějný útočník juniorského výběru.
Jaká je letošní juniorka
a jak se ti v ní daří?
V juniorce máme dobré
podmínky, máme skvělou partu. Nyní jsem
začal druhou sezónu
a po zranění se opět pomalu dostávám do formy,
kterou jsem měl před tím.
Jak je návrat těžký?
Není to nic jednoduchého. Musím si na nohu
dávat stále pozor. Musím
se více zahřívat a před
zátěží více protahovat.
Mám na to speciální
cviky. Sval musím všeobecně více posilovat.
Někteří tvrdí, že juniorská soutěž je zbytečná. Že je pro fotbalistu lepší, otrkat se v „béčku“ v divizi …
určitě to zbytečné není. Juniorská liga je
o dost víc fotbalovější, než jsou divize. Hráči
tak mohou ukázat daleko více, než by to
ukázali v divizi, kde je to spíš o soubojích.
Nastupuješ na hrotu útoku. Na svém
kontě máš doposud sedm juniorských
branek. Na jaké utkání zatím nejvíce vzpomínáš?
určitě nejvíc na zápas s Hlučínem, který
jsme vyhráli 4:1, a já vstřelil hattrick. Zápas
byl po šňůře sedmi zápasů, v kterých jsme
nevyhráli. To se nám povedlo právě s Hlučínem a bylo to strašně fajn.

Máš fotbalový vzor?
Robert Lewandowski a Christian Ronaldo.
Pojďme trochu k tvému soukromí. Ty jsi
ještě student?
Letos jsem dokončil
Střední školu stavební
v Hradci Králové a nyní
se chystám na pomaturitní angličtinu. Když by
někde brali na vysokou
školu bez přijímaček,
zkusil bych i pokračovat
ve studiu.
Co tvé rodinné zázemí.
Jak tvoji kariéru vnímá
nejbližší okolí?
Rodina mě podporuje
hodně, hlavně táta. Ten
se také jezdí dívat na většinu mých zápasů. Jsem
hrozně rád.
Jak již bylo řečeno, na
začátku soutěže jsi byl
zraněný, ale nyní jsi již
naskočil …
Zatím jsem toho moc neodehrál. Nastupuji
až v průběhu utkání. Snažím se opět dostat
do formy, kterou jsem měl před zraněním
a hrát důstojnou úlohu v týmu.
Ovšem střelecky ses již prosadil …
Ano, proti Varnsdorfu jsem vyrovnával na
1:1 a poté jsme v samotném závěru vítězství
strhli na svoji stranu.
Před sebou máš celou svoji fotbalovou
kariéru. Co bys v ní chtěl dokázat?
Chtěl bych se s fotbalem dostat do zahraničí, například do Německa. Mezi mé vysněné kluby patří Borusia Dortmund nebo
Real Madrid.
Tak ať se ti sen splní. Děkuji za rozhovor.
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NEJLEPŠÍ VÍNO, SKVĚLÝ BURČÁK
A JEDINEČNÁ OSLAVA LIDOVÝCH
SE SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA
TRADIC. BLÍŽÍ
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK!
V Uherském Hradišti již podvanácté vrcholí
přípravy
na patrně největší přehlídku
živého folkloru v duchu vinařských tradic, lidových písní
a tance, v České republice.
Oslav tradiční lidové kultury
Slovácka, Slováckých slavností vína a otevřených památek, se každoročně účastní
až 70 000 návštěvníků. Mecenášem této akce je od dob
jejího vzniku Nadace SYNOT.
„Slovácké slavnosti jsou mou
srdeční záležitostí, proto jsem
nikdy ani neuvažoval o tom,
že tuto akci nepodpořím.Jde
nám ale především o to, aby si
slavnosti mohly i nadále udržet svůj nekomerční charakter
a nikdo z jejich návštěvníků
nemusel platit vstupné na akci
samotnou ani jakýkoliv bod
z doprovodného programu,“
uvedl Ivo Valenta, zakladatel Nadace SYNOT a iniciátor
slavností, který touto cestou
na slavnosti zve také všechny
fanoušky fotbalu.

Během slavností se každoročně otevírají vinné sklepy,
lidé mohou degustovat víno,
ochutnávat tradiční gastronomii, pozorovat při práci lidové
řemeslníky, poslouchat cimbálové muziky a folklorní soubory. Vrcholem akce je tradiční slavnostní průvod, kterého
se každoročně spontánně
účastní až 5 000 nadšenců,
oblečených do tradičních lidových krojů, reprezentujících
Slovácko. Letos se zde navíc
uskuteční i historicky první
mistrovství v pojídání vlčnovských vdolečků. Program je
připraven také pro nejmenší návštěvníky, které čeká
spousta soutěží a her. Mimo
jiné se budou učit například
plašit špačky ve vinohradech
nebo stloukat máslo.

„Určitě by byla velká škoda nechat si tuto akci ujít. Je
přece velmi příjemné a užitečné zapomenout alespoň
na chvíli na běžné starosti,
bavit se, povídat si a tančit.
K tomu sidát po sklence burčáku, navštěvovat jednotlivé
vinné sklepy, poslouchat cimbálovou muziku a to vše prokládat dobrým vínem. Atmosféra slavností je každoročně
opravdu jedinečná a jsem
přesvědčen o tom, že kdo
na akci jednou zavítá, příští
rok už přijíždí zcela automaticky,“ doplňuje Ivo Valenta.
Jedinečná oslava folkloru a vinařských tradic se
v Uherském Hradišti uskuteční od pátku, 12. do neděle,
14. září 2014.

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.

SLA – BNO

CEB – SLO

Z 20 pokusů se Brnu ani jednou nepodařilo na hřišti Slavie vyhrát. Dokázalo tam
pouze čtyřikrát remízovat.

Poslední čtyři zápasy Slovácka v Českých
Budějovicích skončily remízou. Hned tři
z nich byly bezbrankové.

HKR – JIH

DUK – BOH

Oba týmy se v historii první ligy střetly zatím pouze dvakrát, přičemž oba zápasy
skončily remízou.

Zápas Dukly proti Bohemians je také
soubojem nejlepší a nejhorší obrany.
Zatímco Dukla inkasovala pouze třikrát,
Bohemians hned 12 krát.

PRI – JAB

OVA – MBL

V posledních osmi vzájemných zápasech
padlo úctyhodných 41 gólů, což je průměr
více než 5 gólů na zápas.

Kromě pražských „S“ je Mladá Boleslav
týmem, proti kterému Baník boduje
nejméně. V první lize proti ní uhrál pouze
32% bodů.

TEP – SPA

LIB – PLZ

Teplice jsou jediným týmem, který v loňské
sezoně dokázal porazit mistrovskou Spartu.
V letošní sezoně jsou navíc jediným týmem,
který ještě neprohrál.

Liberec čeká na domácí výhru nad Plzní už
šest zápasů. Naposledy ji porazil v září 2007
v poměru 2:0.

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.

ZáLOžníCi

Synot liga – podzim 2014

3

6

7

18

19

ČeRMáK
Aleš
1. 10. 1994
180 cm, 72 kg

MALINSKý
Tomáš
25. 8. 1991
170 cm, 66 kg

ZORVAN
Filip
7. 4. 1996
171 cm, 67 kg

SHeJBAL
Jan
20. 4. 1994
187 cm, 79 kg

MAReŠ
Petr
17. 1. 1991
184 cm, 78 kg

21

KOTIŠ
Matěj
*14. 3. 1985

ÚTOČníCi

5

23

24

26

27

28

HABLe
ŠTíPeK
HALILOVIČ
TRuBAČ
KRAJáK
Jan
David
emir
Daniel
Ondřej
4. 1. 1989
31. 5. 1992
4. 11. 1989
17. 7. 1997
20. 4. 1991
183 cm, 78 kg 171 cm, 64 kg 179 cm, 72 kg 175 cm, 70 kg 178 cm, 69 kg

9

10

11

14

17

PROKeŠ
ČeRNý
KuLIČ
ŠuLTeS
DVOřáK
VANěČeK
Hynek
Pavel
Marek
Pavel
Pavel
David
3. 12. 1986
28. 1. 1985
11. 10. 1975
15. 9. 1985
19. 2. 1989
9. 3. 1991
190 cm, 84 kg 185 cm, 87 kg 175 cm, 76 kg 180 cm, 79 kg 186 cm, 82 kg 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 host. z Irtyshe – Kazachstán),
Ottmar (Týniště n/O.), Černý (návrat z Ordabasy – Kazachstán), Kuciak Zlaté Moravce),
Kotiš (host. s opcí z Varnsdorfu), Šultes (host. z Ml. Boleslavi).
Odešli: Hovorka (návrat z host. zpět do Sparty), Zelený (host. v Karviné), Poděbradský (uk.
smlouvy), Jukl (host. v Kolíně), Sixta (host. v Chrudimi), Janoušek (host. ve Varnsdorfu)
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Ze sociálních sítí SYNOT ligy
Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy
Jak byste oslavili titul vašeho oblíbeného týmu?

Tomáš Muchna:
Vypnul bych
PlayStation
a šel spát.

Jiři Šaﬁ Šafař:
musel bych vykourit
37 cigaret znacky
Sparta

Lůca Viki Svobodová:
kdyby to šlo, tak s hráčema v autobusu,
popřípadě na hřišti, nebo někde na náměstí na podiu

Jiří Slunečko:
Nejlepší oslava po zisku titulu by bylo s hráčema na hrací ploše. Zazpívat si klubovou
hymnu a dívat se jak hráči přebírají pohár
pro vítěze

Olda Rubes:
Šel bych na hřiště za hráči, a pokud by to šlo pogratuloval bych všem hráčům, i těm co nehrají a hlavně
panu trenérovi a pak bych to šel to zapít:)

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!

@TPergl: Přesunout Škodu dopředu není vůbec naškodu!
#Škoda #MBOSLA #Synotliga #synotweet

@KidCZ: Lafata zastřihal a zadělal si už na konci srpna na gól sezony. #synotliga

@OndraZlamal: Rosovo vysunuti Skody bylo tak presne jak od Rosy z Arsenalu
#synotliga

@VencaJares: #Slovan #Liberec dal v 5ti ligových kolech 4 branky. Dnes mu na
5 branek stačilo 51 minut! #synotliga

SYNOT liga

www.synotliga.cz

@Synotliga_CZ

O auTOgramiÁdu byl
pŘed FuTurem VelKÝ ZÁJem
Zatímco ve středu odpoledne byl v obchodním centru relativní klid, před jeho vstupním
terminálem bylo pořádně živo. Votroci zde
pořádali autogramiádu spojenou s křtem
nového klubového autobusu. Nad celou
akcí převzal patronát pan Jindřich Vedlich,
člen představenstva FC Hradec Králové
a náměstek primátora.
Příjemným odpolednem provázel moderátor Rádia Černá Hora Václav Mašinda.
„Jsem strašně příjemně překvapený, kolik
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lidí na akci přišlo. Je vidět, že klub má ve fanoušcích velkou podporu,“ vysekl poklonu
hradeckým fanoušků, kteří na autogramiádu
dorazili.
Celou akci odstartoval úvodním slovem náměstek primátora Jindřich Vedlich. Poté se
dav fanoušků doslova vrhl na přítomné fotbalisty. Ti měli k dispozici zbrusu nové podpisové osobní karty a také plakát na letošní
sezónu Synot ligy. „Je škoda, že tu není
Koubas a Aleš Čermák,“ povzdychnul si

jeden z malých fanoušků nad neúčastí dvou
z pěti reprezentantů, kteří si plnili své povinnosti u národních týmů. Malý fanoušek však
nemusí smutnit. Již dnes se chystá další
autogramiáda, kde budou přítomni zbylí fotbalisti.
Vrcholem akce byl křest klubového autobusu, který stál zaparkovaný hned vedle
místa autogramiády. Slavnostního okamžiku se ujal patron akce pan Vedlich společně s ředitelem klubu Ing. Richardem
Juklem a hráči. Člen představenstva klubu
FC Hradec Králové při příležitosti křtu řekl:
„Jsme rádi, že máme ´svůj´ klubový autobus, který bude hráče vozit k zápasům.
Autobus je určen pro prvoligový tým, ale

budou ho také využívat mládežnické týmy
našeho klubu.“
Odpoledne bylo protkané mnoha soutěžemi, z nichž ta hlavní nabízela výherci originální prvoligový dres FC Hradec Králové
s podpisy hráčů. Šťastnou výherkyní byla
paní Markéta Škodová z Hradce Králové,
která výhře nemohla uvěřit. „Jsem ráda. Já
osobně na fotbal moc nechodím, ale dres
dám manželovi, který je fanoušek vašeho
klubu,“ řekla výherkyně.
Autogramiáda trvala přes hodinu. Závěrem
se přítomni mohli s Votroky či s novým autobusem vyfotit a odnést si tak domů památku. Další autogramiáda bude ještě
v průběhu podzimní části Synot ligy.
- 21-

rOZHOVOr

s Ivo Gregovským, šéftrenérem dorosten. týmů FC HK
Od letošního léta má nejstarší dorost u-19 nového kouče a všechny dorostenecké týmy nového šéftrenéra. iVO gREgOVSKý (35) přišel z Olomouce, aby ještě o pořádný kus pozvednul Fotbalovou akademii při FC Hradec Králové. Vždyť má za sebou úspěšné působení
v mládežnické líhni olomoucké Sigmy a zkušenosti s vedením reprezentačních mládežnických výběrů.
Jak došlo k námluvám mezi Vámi a naším
klubem?
Troufám si říct, že velkou roli v tom sehrál
Aleš Čvančara (trenér ČR
u-16), s kterým jsem vedl
poslední dva roky reprezentační
mládežnické
týmy u-16 a u-17. Nějakou dobu jsme se již na
téma přestupu do Hradce
Králové bavili. Já jsem cítil,
že by byla šance, zkusit
něco nového a popsat si
životopis také jiným klubem než Olomoucí.
Máte za sebou tříměsíční
zkušenost s klubem FC
Hradec Králové…
Spousta věcí mě mile překvapila, ale na druhou
stranu je spousta věcí,
které bych chtěl změnit
nebo dělat malinko jinak.
Člověk si však musí klást
menší cíle, které je schopen splnit. Ne stavět vzdušné zámky.
Co například.
Hlavně směrem k hráčům a jejich tréninkové
přípravě. Využít jejich herní potenciál, aby se
pak byli schopni prosadit v dospělém fotbale. Měnit zázemí klubu ve vztahu k mládeži snad ani nemusím. Tady je jedno
z nejlepších v České republice, co jsem měl
možnost vidět. Podmínky pro výchovu špičkových fotbalistů tu jsou.
Tři sezóny zde funguje Fotbalová akademie. Stačil jste do ní již nahlédnout?
Sledoval jsem ji, když již vznikala. Pamatuji
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zápasy s Olomoucí na staré Bavlně, takže
v tomto směru jde o markantní rozdíl. Je neuvěřitelné, co jste zde dokázali vybudovat.
Rozdíl je obrovský a je na
čem stavět. Prostředí je
příjemné a atmosféra doslova rodinná, takže to
pomáhá k tomu, aby se
zde kluci cítili dobře.
Nejbližší tým Vám určitě
bude U-19, který vedete
jako hlavní kouč…
Kostra týmu je velmi
dobrá. Od loňské sezóny
v něm zůstali kluci, kteří
jsou ročník narození 96
a velmi dobře je tým doplněn „97“. Navíc jsou posunuti dva nadstandardní
hráči ročníku 98 Jirka
Miker a Dominik Breda,
kteří mají kvalitu na to,
aby se do týmu dostali
a prosadili se.
Vámi zmínění hráči jsou
také členy reprezentačních výběrů. Mají
nějaké nadstandardní služby od klubu?
určitě mají podepsané smlouvy, ale do toho
nevidím. To je záležitost vedení klubu, manažerů a rodičů kluků. My se jim snažíme
věnovat maximální pozornost, kluci dochází
pravidelně za kondičním trenérem „áčka“
Jardou Svobodou, já se jim snažím více věnovat před i po tréninku a mají i další výhody. Vždyť jsou to reprezentanti. Ovšem na
druhou stranu musí pracovat jako všichni
ostatní, vlastně ještě o něco více. Jsou na
ně kladeny i vyšší nároky.

Co dosavadní výsledky?
V domácích utkáních se prosazujeme, hrajeme kombinační fotbal a získáváme body.
Venku je to přesně naopak a to mě hrozně
mrzí. Poslední zápas ve Zlíně (1:4) si já
osobně přehrávám ještě nyní a jen doufám,
že se z něho poučili i hráči.
Pojďme od fotbalu k Vašemu soukromí. Vy
pocházíte ze známé vesnice, kterou bohužel před pár lety postihla přírodní katastrofa …
Vyrůstal jsem ve vesnici Troubky, kterou
v roce 1997 doslova smetla velká voda. V té
době šly u mě všechny sportovní věci stranou a musel jsem pomoci svým rodičům
okolo domu. V té době si člověk vyzkoušel
také tu druhou stranu života.
Vrátíte se někdy do „Vaší“ vesnice?
Asi ano. Mám v Troubkách koupený
pozemek na stavbu, takže nějaké
plány jsou, ale nyní jsem zde. A jestli
mě fotbal jednou „kopne“ zpět na
Moravu, to se uvidí (usmívá se).
A co Váš fotbalový život?
Fotbalové mládí jsem prožil v Přerově, kde jsem vydržel až do 2. dorostenecké ligy. Pak jsem se vrátil do
Troubek, kde jsem hrál krajský přebor. Ve dvaceti jsem se stal studentem
Fakulty
tělesné
kultury
v Olomouci a začal jsem trénovat
v Sigmě, kde jsem si prošel všechny
týmy od přípravek až po mladší dorost.
Jaké bylo rozhodování, přestěhovat se skoro 200 km od domova?
Přiznám se, že já jsem byl nadšený
hodně. Manželka již tak ne. I když je
z tohoto kraje, z Týniště nad Orlicí,
vysnila si v Troubkách domek, tak se
jí moc nechtělo. Já měl jasno, protože mě fotbal baví a říkám: „Trenér
jde tam, kde ho chtějí.“ Po rozhodnutí jsem ji řekl, že nyní vedu já 1:0
a v budoucnu bude na tahu zase
ona. Pevně věřím, že se tady aklimatizuje natolik, že se nám zde
bude líbit a nějakou dobu zde vydržíme pracovat.

Zpět k hradeckému, dorosteneckému fotbalu. Jaká je vize do nadcházející sezóny?
Hlavně chci být hodně trpělivý, protože mám
trošičku odlišný způsob tréninku, než byli
kluci zvyklí. V tomto směru se stále trošičku
ještě poznáváme. Jsem ovšem přesvědčený, že nám to časem ovoce přinese. Má
to však jednu podmínku. Můj styl vedení
mužstva určitě není o tom, za každou cenu
si věšet medaile na krk nebo se stále umisťovat na předních příčkách tabulky, ale základ je transfer hráčů směrem k juniorce
a do A mužstva. Aby byl co nejlepší, a aby
se jich tam zabydlelo co možná nejvíc.
Zkrátka připravit hráče na přechod do mužské kategorie.
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rOZHOVOr

s Veronikou Križkovou, manželkou Juraje Križka
Slovenský universální hráč JURAJ KRižKO do našeho klubu přestoupil na začátku tohoto
roku ze slovenské Senice. Přestup přišel jako z čistého nebe blesk. uprostřed února 2014
ještě jednal se slovenskou Trnavou, aby se na jeho konci upsal královéhradeckým Votrokům
na dva roky. „Pro mě byl manželův přestup překvapením. Přesně si vybavuji ten den, kdy
jsem se to dozvěděla. V ten den jsem měla svátek, seděli jsme spolu na obědě a Jury mně
jen tak řekl: ‘Zítra odjíždím do Hradce Králové, kam přestupuji. už je to jisté.' No, byla jsem
řádně překvapená. Najednou nás dělilo iks set kilometrů, starší dcera měla jít do školy… Postupem doby se vše vyřešilo, já jsem i s dcerami odjela za manželem sem a je to v pohodě,“
vzpomíná na změnu v osobním životě VEROniKA KRižKOVá.
Vy jste si v době přestupu Vašeho manžela dodělávala na Slovensku vysokoškolské vzdělání. Jak to pro Vás bylo
obtížné, když Juraj přišel domů a oznámil
Vám: ‘Jdu za fotbalem
do Čech'?
Ze začátku jsem byla
zklamaná, protože jsem
si myslela, že mu vyjde
angažmá na Slovensku
a oba budeme spolu
doma. Zkraje roku jsem
dokončovala vysokou
školu, takže to bylo skutečně náročné, ale pomohli mi rodiče a všichni
přátelé, které jsem měla
okolo sebe. Odloučení
to bylo těžké, ale zvládli
jsme to oba.
Od léta jste v našem
městě. Jak se Vám
v Hradci Králové bydlí
a jak se Vám východočeská metropole
líbí?
Velmi. Na jaře jsem tu byla za Jurym asi třikrát na víkend a svátky. Hradec se mi velmi
líbí a oblíbila jsem si ho.
Co jste si s manželem v Hradci nejvíce oblíbili?
Nejvíc? Asi přírodu, památky, hrady a zámky
v okolí. I lidé jsou tu fajn.
S Jurajem jste ve svazku manželském více
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jak patnáct let. Mohu se zeptat na vaše
seznámení?
Známe se již od dětství, takže jsme se
vlastně seznámili na dětském hřišti. Byla to taková
dětská
láska
a nikdo tehdy nevěděl,
že to takhle dopadne
(směje se).
Máte dvě dcery. Nechtěl by Jura do třetice
kluka, fotbalistu?
Před nedávnem jsme se
o tom bavili, že bychom
chlapce chtěli, ale nyní,
když zjišťujeme, že jsou
holky již větší a máme
své pohodlí, tak by to
zřejmě pro všechny bylo
náročné.
Holkám
chceme dát všechno,
chceme jim dát zázemí,
chceme jim dát vzdělání,
takže ony dvě jsou
zřejmě již tak akorát.
Čím svého manžela nejvíce potěšíte?
Snažím se ho potěšit každý den a vším …
Na hřišti je Juraj nekompromisní, v osobních soubojích tvrdý, ale férový hráč. Jaký
je v soukromí?
Jury je těžká povaha, ale myslím si, že to
s ním umím. Nesmím si ho moc nahněvat,
protože pak je schopný třeba i týden nepromluvit (směje se).

Uprostřed jarní části sezóny se nepříjemně zranil (pneumotorax plic). Jak jste
to vnímala?
Když mi to po utkání volal, ani to moc vážně
nevypadalo. Až druhý den mi řekl, že je
v nemocnici a musí podstoupit operační zákrok. To jsem byla v šoku. Do nemocnice za
ním přicestovali jeho rodiče, jeho maminka
je zdravotní sestra. Ti mě pak ubezpečovali,
že žádné další nebezpečí nehrozí, tak jsem
byla trochu klidnější a zůstala jsem na Slovensku.
Co Vy a sport?
Naše dcery jsou rok po sobě, takže v tomto
období jsem se sportu spíš stranila a také

na něj nebyl vůbec čas.
Když jsme bydleli v Senici,
udělala jsem si kurz jumpingu a působila jsem jako
instruktorka. Strašně mě to
bavilo a chci v tom pokračovat i nadále. V budoucnosti
bych si chtěla otevřít nějaké
podobné centrum. Když je
čas, chodím běhat, chodím
do „fitka“ a užívám si pohybu. Nyní jsem sice zraněná, ale už se těším, až
budu moci znovu začít s pohybem.
Co Vy a fotbal?
Když si večer mohu v televizi
vybrat, raději s Jurym koukám na fotbal, než na nějaké
seriály. Fotbal mě baví.
Když byste si mohla vybrat
mezi dovolenou u moře
nebo na horách. Co zvolíte?
To i to. Záleží na ročním období. Každá žena má ráda
lehátko a moře, takže ani já
si ho neodpustím. Ale i já si
můžu vzít baťoh a vyrazit na
hory …, hlavně v zimě.
A jakým dárkem by Vás
manžel nejvíce potěšil?
Když se ke mně chová jako
chlap. Stačí mi, když mně
poví pěkné slovíčko a obdaruje mě květinou.
Co byste mu popřála do jeho fotbalové
budoucnosti a co v jeho soukromí?
Přeji mu, abychom byli všichni šťastná rodina, abychom všechno zvládli i po jeho kariéře profesionálního fotbalisty. Aby našel
místo, co ho bude v životě bavit. A ve fotbale? Aby měl konečně štěstí a míjela ho
zranění, protože když měl dobrou formu,
měl zdravotní problém a to ho přibrzdilo.
Aby měl i dobré trenéry, dobré spoluhráče…, zkrátka, aby ho měli rádi. Možná
také, aby se ještě dostal někam do zahraničního angažmá. A když ne, tak hlavně, aby
byl zdravý.
-2 5-

FCHK gOlF Cup 2014
2. ročník golfového turnaje

Fotbalový klub FC Hradec Králové připravil pro své obchodní partnery a přátele klubu setkání na golfovém turnaji. Již druhý ročník "FCHK GOLF CuPu" se stejně jako v loňském
roce odehrál v nádherném prostředí areálu pod Kunětickou Horou. Zdejší 18jamkové
mistrovské golfové hřiště splňuje všechny požadavky a standardy moderního golfového
areálu evropské i světové třídy a pro partnery našeho klubu bylo nejen atraktivní výzvou pro
sportovní klání, ale také příjemným místem pro společné setkání.
Všechny účastníky turnaje přivítal ředitel našeho klubu Ing. Richard Jukl, který se jako
negolfista turnaje aktivně nemohl zúčastnit,
ale závazně všem přislíbil, že do příštího ročníku již bude připraven startovat. Na hráče
čekala bohatá snídaně, při které bylo možno
prodiskutovat dosavadní průběh SyNOT ligy
a hru a výsledky našich černobílých Votroků.
Turnaj samotný byl zahájen v 10 hodin, kdy
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vyšel první flight. V něm startovali, jak je to
v tomto sportu obvyklé, hráči s nejnižším
handicapem – tedy hráči nejlépe ovládající
golfové hole a míčky. Postupně pak, v intervalu 10 minut, vycházely z odpaliště jamky
č. 1 další a další flighty, kterých bylo na
našem turnaji celkem 7 po čtyřech golfistech. Dohromady na turnaji FCHK GOLF
CuP startovalo 28 hráčů.

Odehrát všech osmnáct jamek hřiště pod
Kunětickou horou znamená, projít trasu asi
sedmi kilometrů. V přátelském prostředí lidí,
které spojuje hradecký fotbal, a navíc za
ideálního golfového počasí, však všem
zúčastněným pětihodinová hra uběhla velmi
rychle. K vidění byly nejen skvělé rány, ale
také "hromské" chyby – jak to již ve sportu
bývá :-). Ale dobrá nálada a všeobecná pohoda panující pod Kuňkou po celý pátek nedovolily nikomu ze startujících smutnit nad
nějakou tou nevydařenou ránou či pokaženým krátkým puttem, kdy měl míček přece
být již dávno v jamce...
Vyhlášení výsledků proběhlo na verandě
klubové restaurace. Náměstek primátora
a člen dozorčí rady našeho klubu Peadr. Jindřich Vedlich předal všem zúčastněným
malou upomínku na tento turnaj a poté již
došlo k vyhlášení výsledků ve třech hodnocených kategoriích podle dosaženého handicapu jednotlivých hráčů.

Na vítěze čekala spousta pěkných cen, ale
o ty šlo na tomto turnaji až v poslední řadě.
Tím podstatným bylo setkání příznivců
a přátel Votroků v zajímavém a krásném prostředí sportu tak odlišného od fotbalu –
golfu.
Výsledky FCHK gOLF CUP 2014
HCP 0–18:
1. Michaela Valášková (RANA)
2. Jakub Michálek (CCL)
3. Luboš Kubík
HCP 18,1–36:
1. Ivan Valášek (RANA)
2. Filip Pultar (TV NOVA)
3. Milan Polák (ČSOB)
V kategorii HCP 36,1–54 byli dva účastníci
a v této kategorii zvítězil pan Ing.Oldřich Vlasák, na druhém místě se pak umístil pan
Petr Netolický (Linea Sport).

FanOušKOVSKÁ STrÁnKa

Postřehy Gunnyho z úvodu SyNOT LIGy
Dočkali jsme se! Prvních vstřelených gólů
v SyNOT lize, prvního domácího vítězství,
první branky v roli hostujícího mužstva a prvního importovaného bodu. A dočkali jsme
se zaslouženě!
Jestliže jsem v minulém zamyšlení napsal,
že naše hra nepostrádá kvalitu a chybí jen
vstřelit branky, domácí zápas Votroků s v lize
zatím velmi dobře hrajícím Slováckem má
slova jen a jen potvrdila. Po úvodním rozehřívání převzali Votroci otěže utkání a na
branku soupeře se valil útok za útokem. Zaslouženým vyústěním našeho tlaku byla
první branka černobílého baletu v této sezóně. Je více než symbolické, že ji po perfektní příhře Štípka vstřelil Pavel Dvořák,
útočník, který prožívá svou patrně nejlepší
fotbalovou sezónu, a přesto je stále velmi
často terčem tvrdé kritiky z tribun.
A „Dvořka“ měl i obrovský podíl na naší
druhé brance, když nádherně poslal do
brejku emira Haliloviče, který chladnokrevně
vsítil branku a potvrdil tak první ligovou výhru
Votroků v ročníku. I emir doslova zraje jako
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víno, patří na postu levého záložníka k tomu
nejlepšímu v celé lize a nezbývá než věřit, že
Pavlovi i emirovi forma vydrží co nejdéle.
Ale nejen jim, fotbalovou radost v domácím
prostředí rozdává celý tým. V prvních 3 domácích zápasech jsme ani jednou neinkasovali, což svědčí o kvalitách Toma Koubka,
dobré práci naší defenzívy, ale i kvalitní obranné fázi celého týmu.
Pokud chceme hrát v lize víc než jen o záchranu, potřebujeme kvalitu z domácích zápasů předvádět i na hřištích soupeřů.
A nutno mančaft pochválit, protože na Bohemce, zvláště v první půlce zápasu, jsme
svou třídu jasně prokazovali. I když jsme od
3. minuty prohrávali po gólu z penalty, neupadli jsme do smutku a nervozity. Naopak!
Nasazením, bojovností, ale hlavně fotbalovým kumštem jsme domácí Klokany přehrávali po celý první poločas. Výsledkem
bylo vyrovnání, které zařídil kanonýr Dvořák
ze značky pokutového kopu, který měl i několik dalších výborných příležitostí. Tady se
však oklikou vracíme k původnímu trablu –
proměňování šancí.
Po Bohemce máme 6 bodů – ale
hráli jsme tak, že jich lehce mohlo
být 11. Na kdyby a možná se
však fotbal nehraje. Věřím, že
i dnes proti Jihlavě potvrdíme
svou herní kvalitu, a že kluci na
hřišti potěší nás na tribunách ziskem 3 bodů a pěknými brankami
v síti Ježků. Cestu do klidnějších
vod středu tabulky vidíme a kráčíme po ní. Jen si nesmíme zahazováním šancí sami podrážet
nohy. Fanděte, povzbuzujte
a hlavně podporujte naše hráče
tak, aby hlas tribuny byl tím pomyslným dvanáctým hráčem.
I on může zápasy rozhodnout.
NIC Než HRADeC!!!
Gunny

rOZlOSOVÁní a VÝSledKy
Synot liga – podzim 2014

1. kolo (25.–27. července 2014)
Bohemians – Sparta
1:2
Slovácko – Slavia
1:2
Jihlava – Ml. Boleslav
0:1
Jablonec – Brno
2:0
Příbram – Plzeň
2:2
České Buděj. – Liberec
1:1
Hradec Králové – Teplice 0:0
Dukla – Ostrava
0:0

6. kolo (29.–31. srpna 2014)
Bohemians – Hradec Král. 1:1
Slovácko – Příbram
4:1
Jihlava – České Buděj.
0:0
Liberec – Ostrava
6:0
Brno – Teplice
1:1
Ml. Boleslav – Slavia
2:1
Plzeň – Dukla
2:1
Sparta – Jablonec
2:0

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

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

0:0
3:0
0:1
3:1
3:0

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

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

3. kolo (8.–10. srpna 2014)
Jihlava – Bohemians
1:2
Jablonec – Slovácko
1:1
Příbram – Sparta
0:1
České Buděj. – Plzeň
0:4
Hradec Kr. – Ml. Boleslav 0:0
Dukla – Brno
1:1
Slavia – Liberec
4:1
Ostrava – Teplice
1:1

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

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

4. kolo (15.–17. srpna 2014)
Bohemians – Jablonec
1:2
Slovácko – Jihlava
2:0
Teplice – Slavia
2:1
Liberec – Dukla
0:0
Brno – České Buděj.
2:2
Ml. Boleslav – Příbram
4:1
Plzeň – Hradec Králové
4:0
Sparta – Ostrava
0:1

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

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

5. kolo (22.–24. srpna 2014)
Jablonec – Jihlava
2:0
Příbram – Bohemians
2:3
České Bud. – Ml. Boleslav 2:1
Hradec Král. – Slovácko 2:0
Dukla – Sparta
1:0
Slavia – Plzeň
1:0
Ostrava – Brno
1:0
Teplice – Liberec
2:2

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

15. kolo (21.–23. listopadu 2014)
Slavia – Hradec Králové
Ostrava – Jablonec
Teplice – Dukla
Liberec – Jihlava
Brno – Příbram
Ml. Boleslav – Slovácko
Plzeň – Bohemians
Sparta – České Buděj.
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4:1
3:1
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