všesportovní stadion hradec králové

Sobota 27. září 2014 v 15.00 hod.

Zápas 9. kola

FC Hradec Králové – FK Baumit Jablonec

Program 9. kola (26.–28. září 2014)

Program 10. kola (3.–5. října 2014)

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

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

partner utkání:

O dnešním SOupeŘi
fk Baumit Jablonec, a.s.

První zmínku o jablonecké kopané zaznamenáváme roku 1921, kdy byl založen první
fotbalový klub.
Slavnější a významnější kapitoly se začaly
psát až po osvobození, kdy na sever proudili
první osídlenci. Již 5. června 1945 se sešlo
první zasedání nv, které mimo jiné řešilo
i sportovní budoucnost města. Byl založen
Český sportovní klub v čele s Maxem adamírou a novým azylem kopané se stala
dnešní "Střelnice".
Dalším mezníkem se stal 25. říjen 1945, kdy
byl založen fotbalový klub Sk Jablonec nad
nisou s duší L. Čulíkem a M. adamírou. Jablonecký fotbal kráčel historií až do roku
1963 v němž Čulíkova parta Jiskry Jablonec
vstoupila do ligové společnosti.
Od roku 1969, kdy vznikla ii. celostátní liga
a své jméno s fotbalem spojil místní podnik
LiaZ, usilovali fotbalisté každoročně o postup do elity.
Úroveň jablonecké kopané měla pod hlavičkou TJ LiaZ vzestupnou tendenci, která
vyvrcholila v roce 1974 postupem do i. celostátní fotbalové ligy pod vedením zasloužilého mistra sportu Ladislava nováka.
Bohužel i. liga vydržela v Jablonci pouze 2
roky a návrat na vrchol nepřicházel tak
rychle, aby podpora LiaZu neochabla. a tak
následovala cesta dolů, až do iii. nejvyšší
soutěže, kde se zastavil klub v sezoně
1990/91.
v následující sezóně, kdy se do čela klubu
postavil mladý, odvážný a dynamický funkcionářský tým v čele s M. Peltou, se podařilo
jablonecký fotbal doslova zachránit a výsledkem byl rychlý postup do vyšší soutěže. v sezóně 1992/93, která byla poznamenána

rozdělením republiky a reorganizací i. ligy,
unikl jabloneckému týmu postup do nejvyšší
soutěže o vlásek v baráži s Bohemians
Praha. následující fotbalový rok, jakoby načasovaný přesně po 20 dlouhých letech, znamenal postup do i. ligy kopané.
v roce 1997 se klub transformoval na akciovou společnost a změnil tak název na fk
Jablonec 97. Pod tímto název hrál dlouhých
11 let a k další změně došlo až v době vrcholící krize sklářského a bižuterního průmyslu
na konci prvního desetiletí 21. stol.
Společnosti typu Jablonex si již nemohly dovolit podporovat fotbal jako v minulosti, a tak
vedení muselo začít hledat nového silného
partnera. Tím se nakonec v r. 2008 stal gigant
v oblasti stavebnictví Baumit, který podepsal
s klubem tříletou smlouvu a jeho název se začlenil do jména klubu.
Od sezóny 2008/09 tak působí prvoligový
tým v nejvyšší soutěži pod názvem fk Baumit Jablonec a.s. v této sezóně se také poprvé v historii změnil název stadionu na
Chance arena.
Samozřejmě, že největší pozornost je upřena
na "a" mužstvo, ale ke klubovému životu patří
i mládežnický úsek, který má 4 družstva dorostu a 9 žákovských mužstev včetně přípravky a také 3 ženská družstva – ženy,
juniorky a žákyně.
Dres Jablonce v jeho historii oblékala celá
řada vynikajících hráčů: Pluskal, novák
Láďa, havránek, kvaček, kraus, Dočkal.
Z mladších to byli rudolf a Petr Svobodové,
Jebavý, vošta, Čmarada, Majer, Jelínek,
frydrych, šrejma, kopenec, Češek, Z. klucký, Jánoš, hromádko, horváth, fukal, holub.

navšTivTe weBOvé STránky fOTBaLOvéhO kLuBu fC hraDeC kráLOvé

www.fchk.cz
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SOupiSKA FK BAumit JABlOneC, a.s.
Synot liga – podzim 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci

St.

Min.

B

Žk

Čk

1

šPiT Michal

1975

0

0

0

0

0

20

šeBek Jan

1991

0

0

0

0

0

29

vaLeš roman

1990

0

0

0

0

0

30

hruBý vlastimil

1985

8

720

0

0

0

4

PerniCa Luděk

1990

8

720

0

1

0

6

kySeLa Marek

1992

3

270

0

0

0

12

Mišůn Milan

1990

2

180

0

0

0

16

rOMera José antonio 1987

8

720

1

0

0

23

Beneš vít

1988

2

139

0

0

0

3

hüBSChMan Tomáš

1981

7

630

0

1

0

7

nOvák filip

1990

8

720

3

1

0

8

rOSSi Silva Daniel

1981

7

630

2

0

0

9

CrnkiČ nermin

1992

6

263

0

0

0

10

kOPiC Jan

1990

9

747

2

1

0

13

MingaZOv ruslan

1991

3

159

0

0

0

15

LOuČka Luboš

1982

1

90

0

0

0

18

MOuLiS Pavel

1991

5

79

0

0

0

22

ČíŽek Tomáš

1979

7

271

1

1

0

26

POSPíšiL Martin

1991

8

675

1

0

0

27

kuBiSTa vojtěch

1993

4

59

0

0

0

11

Jun Tomáš

1983

5

232

1

0

0

14

fanTiš antonín

1992

2

21

0

0

0

17

MiháLik Ondřej

1997

1

1

0

0

0

21

huBník Michal

1983

0

0

0

0

0

25

DOLeŽaL Martin

1990

8

604

1

0

0

Realizační tým:
Jaroslav šilhavý – trenér, Jiří Chytrý – asistent trenéra, Milan veselý – trenér brankařů, Petr
Majer – vedoucí týmu, Tomáš Bárta – generální sekretář klubu, Petr horák – kondiční
trenér, Libor hanuš – lékař, radek fejgl – lékař, Zdeněk novosad – fyzioterapeut, Michal
fuksa – fyzioterapeut, aleš Češek – kustod
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OHlÉdnutí ZA minulÝmi ZÁpASY

7. kolo: fC hradec králové – fC vysočina Jihlava 0:3

Luboš Prokopec: „Prohra
3:0 doma to je problém,
neboť to je vysoká porážka.
Prvních 25 minut jsme hráli
dobře, bohužel jsme nedokázali vstřelit branku a soupeř z první vážnější situace
vstřelil gól. Od té doby se obraz hry změnil,
už jsme to nebyli my a nehráli jsme svoji hru.
v závěru zápasu jsme pak dvakrát inkasovali, takže jsme jednoznačně ztratili tři body
a ten náš výkon dobrý nebyl.“
Tomáš Holeš: „v prvním poločase jsme soupeře třicet
minut jasně přehrávali a do
ničeho jsme je nepustili. Měli
jsme nějaké šance, ale bohužel pro nás jsme z nich nevstřelili branku. kdybychom
dali první gól, tak bychom ten zápas vyhráli.
Bohužel takhle nám Jihlava dala z brejku

branku a nás ten gól, nevím proč, položil
a soupeř vyrovnal hru. ve druhém poločase
jsme měli jednu šanci na vyrovnání, ale bohužel jsme ji neproměnili. Museli jsme naši
hru víc otevřít a snažili jsme se srovnat skóre,
ale soupeř hrozil z brejků a jeden se jim podařil. ke konci zápasu vstřelila Jihlava třetí
gól. Byl to pro nás špatný zápas, musíme se
z něj poučit a zkusit něco udělat na Spartě.“
Tomáš Malinský: „Tento
zápas jsme nezvládli a prohráli 3:0, i když za stavu 0:0
jsme měli na hřišti nějaký
náznak šance. kdybychom
vstřelili gól, tak by to z nás
spadlo a určitě bychom nějaký ten gól přidali. Prostě my, jak nevstřelíme branku, tak z nějaké chyby nebo
z nějaké nekoncentrovanosti, dostaneme
gól. Jihlava dala dost šťastný gól, i když to
bylo po naší chybě. Pak přidala další dva
góly a asi zaslouženě vyhrála. Protože když
nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát.“
Matěj Kotiš: „Prvních třicet
minut jsme byli jednoznačně
lepší, i když platonicky pouze po soupeřovo vápno. Samozřejmě bez střely a bez
toho, aniž bychom ohrozili
branku, se nedá vyhrát. Pak
Jihlava vstřelila do poločasu šťastný gól,
který nás zlomil. naše hra v druhém poločase to byla voda na jejich mlýn a zataženou obranu. hosté se zatáhli, když v bloku
dobře bránili a z rychlých brejků nám dali
dva góly.“
Připravil Petr Přibík

7. kolo Synot ligy, 13. září 2014:
FC HK – FC Vysočina Jihlava 0:3 (0:1)
Branky: 31. a 83. harba, 89. kukol. rozhodčí: Proske – kotík, hájek. Žk: 38. holeš,
68. Mareš, 83. križko. – 38. kučera, 57. vaculík.. Počet diváků: 3031.
fC hk: koubek – holeš, Chleboun, rolko,

Mareš – križko, kotiš (57. Prokeš) – štípek
(45. Malinský), a. Čermák, halilovič (71. šultes) – Dvořák.
fC vysočina Jihlava: hanuš – T. Marek,
Tlustý, krejčí, hybš – kučera (90. šourek),
Jánoš – kovář (76. kukol), Jungr (87. irobiso), vaculík – harba.

V dalším utkání se na Všesportovním stadionu představilo mužstvo Vysočina Jihlava. Od začátku měli Východočeši
převahu, dobře kombinovali a nastěhovali
se na polovinu hostí. Jihlava se zatáhla
před svoji branku a pečlivě bránila. Po
půl hodině hra tlak Hradce ochabl
a z první šance hosté vstřelili vedoucí gól.
Obdržená branka domácí úplně rozhodila.
Po změně stran se snažili vyrovnat, ale
dobře bránící soupeř dvakrát z brejků
skóroval. Za soupeře nastoupil bývalý náš
hráč Haris Harba, který podal výborný
výkon, dal dva góly a na třetí nahrál!
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OHlÉdnutí ZA minulÝmi ZÁpASY

8. kolo: aC Sparta Praha – fC hradec králové 3:1

Luboš Prokopec: „Sparta
vyhrála zaslouženě, i když
my jsme jí to trošku ulehčili,
protože za našeho vedení
jsme inkasovali lacinou branku a samozřejmě to Spartu
nakoplo. ve 2. poločase si
domácí vytvořili víc šancí, takže vyhráli zaslouženě. ale i přes porážku musím hráče
pochválit, protože si myslím, že jsme ten
zápas odpracovali v rámci našich možností
a pro nás to je další cenná zkušenost. Teď se
dívám dopředu, protože nás čekají zápasy,
ve kterých už potřebujeme nutně bodovat.“
Jakub Chleboun: „Do zápasu jsme vstoupili dobře,
když jsme vstřelili brzy gól,
což je na Spartě dobrý počin.
Jenže bohužel jsme ještě
v prvním poločase inkasovali.
Do druhého poločasu jsme

šli s tím, že budeme hrát aktivně a popereme
se aspoň o remízu. Bohužel jsme dostali dva
rychlé góly a to defakto rozhodlo o zápase.
První poločas se dá hodnotit docela dobře
a ve druhém poločase jsme po našich chybách ten zápas prohráli. Teď se musíme soustředit na Jablonec, zkusit doma udělat tři
body a odrazit se tak do dalších zápasů.“
Jan Shejbal: „Ze začátku zápasu se nám podařilo dát
rychlou branku, což nám do
zbytku zápasu hodně pomohlo. škoda, že jsme neudrželi poločas s čistým
kontem. To by se nám hrálo
po změně stran lépe. Spartě se podařilo do
poločasu vyrovnat a hned jsme věděli, že
druhý poločas bude moc těžký. krátce po
změně stran jsme dostali dva rychlé góly. Pak
už si to Sparta pohlídala a po většinu zápasu
byla lepším týmem. Měli jsme několik brejků,
ale většinou jsme je vyřešili zbrkle nebo jsme
to uspěchali. Proti takovému týmu jako je
Sparta se těžko hraje, když nám 80 % času
nepůjčí balón. Myslím si, že jsme zaslouženě
prohráli, i když začátek vypadal celkem
slibně. Musíme koukat na další zápas.“
Juraj Kriško: „na Spartu
jsme šli s tím, že budeme
hrát fotbal a nebudeme hrát
nějakého zanďoura, že se
chceme ukázat, co v nás je
a co umíme. Dali jsme rychlý
gól a to nás povzbudilo. Potom jsme udělali individuální chyby a to nás
stálo body.“
Připravil Petr Přibík

8. kolo Synot ligy, 21. září 2014:
AC Sparta Praha – FC HK 3:1 (1:1)
Branky: 20. a 49. Lafata, 55. hušbauer - 6.
Malinský. rozhodčí: hrubeš – Peřina, Pilný.
Žk: 34. P. Mareš, 45. Chleboun, 51. rolko. 9. hušbauer, 43. kadeřábek. Diváci: 6815.
aC Sparta Praha: Bičík – kadeřábek, Bra-

bec, holek, Costa – vácha – konaté, vacek
(63. Dočkal), hušbauer (78. Mareček), krejčí
(83. Breznanik) – Lafata.
fC hk: koubek – holeš, Chleboun, rolko,
P. Mareš – križko, kotiš (73. Černý) – štípek,
Shejbal (63. Dvořák), Malinský – halilovič
(83. hable).

K 8. kole zajížděli hradečtí fotbalisté do
naší metropole, kde se na Letné střetli
s úřadujícím Mistrem pražskou Spartou.
Zápas začal studenou sprchou pro domácí, když v 6. minutě udělal Honza Shejbal na pravé straně kličku àla Arjen
Robben sparťanskému obránci Costovi
a poslal levačkou centr před branku, kde
se trefil Tomáš Malinský. Sparta přidala,
stupňovala tlak a zaslouženě vyrovnala.
Po změně stran domácí převzali iniciativu, přidali dva góly a získali tři body. Za
bojovnost v utkání s těžkým soupeřem
zaslouží Votroci pochvalu.
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JAK tO BYlO nApOSledY

Pohár České pošty, sezóna 2013/2014, 3. kolo
Dnešní soupeř v nedávné minulosti votrokům nikdy moc neseděl. Body si spíše připisoval tým ze severu Čech. výjimkou snad
bylo pouze utkání v sezóně 2010/2011, když
svěřenci trenéra kotala po návratu do gambrinus ligy vybojovali v domácím utkání jednobrankové vítězství. v jarní odvetě však
„na střelnici“ přišla ledová sprcha v podobě
výprasku 0:7.
Duely v následujících sezónách vyšly také
lépe pro hosty z Jablonce. Z hradce králové
si vždy odvezli bod za remízu (2011/2012
0:0 ; 2012/2013 2:2) a na severu Čech potvrdili úlohu domácího favorita a připsali si
výhry (2011/2012 2:0 ; 2012/2013 3:2).
Poslední měření sil bylo v sezóně 2013/2014
a bylo pohárové. votroci narazili ve 3. kole
Poháru České pošty na Baumit Jablonec
a po jednobrankové prohře se se soutěží
loučili.
Jak to tedy před rokem bylo?
3. kolo Poháru České pošty, 25. 9. 2013 od
16.30, Malšovický stadion:
FC Hradec Králové – FK Baumit Jablonec
0:1 (0:1)

Branka: 43. Třešňák (Jabl.). Žk: 80. novák
(Jabl.). rozhodčí: franěk – vlasjuk, Pilný.
Počet diváků 1095
fC hk: koubek – Plašil, Pillár, šisler (78. Janoušek), Poděbraský – kraják, hochmeister,
kučera, Zelený (60. Malinský) – Schwarz
(69. Zec) – Dvořák
fk Baumit Jablonec: špit – Zoubele, kysela,
Beneš, novák – kubista, Loučka, vaněk (78.
vošahlík), kopic – vukadinovič (69. Čížek),
Třešňák (85. rossi)
"Pod lízátky" se v pohárovém utkání hrál vyrovnaný duel se šťastným koncem pro hostující Jablonec. Celé utkání se hrálo ve
svižném tempu, s množstvím šancí na obou
stranách, a to hlavně v prvním dějství.
hned v deváté minutě se votroci dostali na
dostřel jablonecké branky, jenže z akce ve
finále nic nebylo. naopak, k míči se dostali
hosté a z nebezpečného brejku měl šanci
kopic. Jeho povedenou střelu mu naštěstí
zblokoval Plašil. O chvíli později napřáhl
z dobrých 35 metrů Dvořák, špit se natahoval jak mohl, ale Pavlova dalekonosná střela
skončila těsně vedle.

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

fC viktoria Plzeň
aC Sparta Praha
1.fC Slovácko
fk Baumit Jablonec
fk Mladá Boleslav
Bohemians Praha 1905
fC Zbrojovka Brno
Sk Slavia Praha
fk Teplice
fC Baník Ostrava
fk Dukla Praha
fC Slovan Liberec
Sk České Budějovice
FC Hradec Králové
1.fk Příbram
fC vysočina Jihlava

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

1
2
2
2
3
3
2
4
1
3
3
2
2
4
5
6

18:6
11:4
19:10
12:8
11:6
12:12
11:8
13:12
10:8
5:12
5:9
11:9
7:14
4:14
8:18
4:11

17
16
14
14
13
13
12
12
11
11
9
8
8
6
5
4

5
4
-1
2
1
1
0
0
-1
2
-3
-4
-4
-6
-7
-8

Úvod utkání byl bohatý na šance. Z rychlých
protiútoků zazlobil vukadinovič, kterého
v prvním případě vychytal koubek, a v tom
druhém nastřelil vlastního spoluhráče.
Úvodní dvacetiminutovku zakončil svými
šancemi domácí kraják, jenže jeho šance
vždy skončily na hradbě těl jabloneckých
hráčů.
v třicáté minutě se za obranu hostí dostal
Pavel Dvořák, ale v rozhodující okamžik mu
míč „sjel“ z kopačky a s jeho střelou neměl
špit v brance Baumitu větší problém. To
samé se dalo říct i o příležitosti na druhé
straně, kde si koubek poradil s hlavičkou
kubisty.
Ovšem přišla 43. minuta, po pravé straně se

prosmýkl kubista, který přízemní prudkou
přihrávkou zacentroval před koubka, kde
byl v náběhu Třešňák. Ten z ideální pozice
otevřel skóre, 0:1. v poslední minutě měl na
své kopačce vyrovnání Schwarz, ale špit byl
proti.
v druhém poločase měl první šanci hostující
vaněk. Jeho střela z ostrého úhlu však skončila na tyčce. Prakticky z protiútoku z dobré
pozice přestřelil s chutí hrající Dvořák.
Deset minut před koncem měl vyrovnání na
své kopačce Plašil, ale trefil pouze boční síť.
Jablonec se v druhém poločase soustředil
spíše na obranu a jednobrankové vedení,
a tím pádem i postup do osmifinále Poháru
České pošty, si již uhlídal.
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JuniOrSKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015

FC Hradec Králové jun. – AC Sparta Praha jun. 0:1 (0:0)
Branka: 46. vlastní, Žk: vyšehrad, rozhodčí: ulrich – Zeman, haleš, Počet diváků 180. fC
hk jun.: Jehlička – David Drozd, Pavel Drozd, vyšehrad, kratochvíl – heger (57. Langr),
hable, vobejda, Zorvan – Týfa (68: hlavsa), káva (79. vágner). aC Sparta Praha jun.: vorel
– kadlec, Matějka, Toml, Pamič – špaček (46. Schick), kulhánek, Čavoš (91. Sulovský),
Pešek (89. Mejdr) – Miskovič (90. vokoun), Jurdík (80. Macháč).
Jako předkrm víkendového prvoligového duelu mezi votroky a Spartou Praha mohli fanoušci
shlédnout v Orlické kotlině zápas juniorských výběrů. v sestavách obou týmů nastoupila
mladá generace obou klubů se zkušeným hablem na domácí straně a Manuelem Pamičem
na straně druhé.
v úvodu utkání se hrála vyrovnaná partie. Míč putoval od šestnáctky k šestnáctce a pouze
Matějka s Jurdíkem zahrozili svými střelami, které ale gólmana Jehličku v brance hradce králové nepřekvapily. na druhé straně vyzkoušel pozornost vorla erik Týfa.
Od 20. minuty hosté převzali iniciativu, z které pramenily šance Miskoviče, špačka a Peška
a pouze brilantní zákroky brankáře Jehličky uhájily čisté konto votroků. v samotném závěru
se pak tleskalo „voleji“ domácího Týfy a hlavičce filipa Zorvana, jenže ani jedna šance ke
změně skóre nevedla, a tak se do druhého poločasu šlo za bezbrankového stavu.
Z něho neuběhlo ani třicet vteřin a po prudkém centru hostujícího kulhánka si za záda bezmocného Jehličky vrazil míč do vlastní branky domácí vyšehrad a poslal hosty do vedení,
0:1. hned vzápětí domácí tým opět podržel brankář Jehlička proti stoprocentním šancím
kadlece nebo Jurdíka. aktivita hostí trvala zhruba do 55. minuty. Poté se hra vyrovnala a votroci se několikrát dostali před sparťanskou branku. Bohužel jejich snaha vyzněla střelecky
naprázdno, a tak si sparťanská juniorka odvezla z východočeské metropole všechny body
za vlastní gól z úvodu druhého poločasu.
1.FK Příbram jun. – FC Hradec Králové jun. 3:0 (0:0)
Branky: 80. Stratil, 84. Stratil, 89. Junek. rozhodčí: Jech – urban, novotný M. fC hk: Jehlička – Drozd D., Drozd P., vyšehrad, kratochvíl – vágner, Týfa, vobejda (C), Zezula, – káva
(88. heger), Langr. 1.fk Příbram: krbeček – Junek, vranješ, Matějů, Deli, Ježdík, kilián,
Brandner (46.Tregler), nikolič (60. hlinka), Stratil, šindelář (C) (46. Řezáč).
Celých osmdesát minut vydržela hradecká juniorka v zápase s notně posílenou mladou zálohou Příbrami, za kterou nastoupilo hned šest hráčů z kádru trenéra Tobiáše. a byli to votroci, kteří především v první půli udávali tón hry. Byli jistí v obranné činnosti a především
dominovali v přechodové fázi. škoda jen, že ve finále jim chyběla přesnost v zakončení.
Po hodině hry se v největší šanci ocitl vágner, když centr Davida Drozda špičkou kopačky
usměrnil jen vedle levé tyče krbečkovy svatyně.
Druhou část hry již domácí vyrovnali a postupně přebírali iniciativu na svoji stranu. rozhodnutí pak padlo v poslední desetiminutovce (pokolikáté už?). v 80. minutě východočeši rozehráli na krátko rohový kop, o míč přišli a do brejku se dostala dvojice Ježdík a Stratil. Střelu
prvně jmenovaného stačil Jehlička vyrazit, ale na dorážku Stratila již nedosáhl 1:0. O čtyři
minuty později se podobná situace naskytla Řezáčovi a opět se Stratilem, který se ani podruhé nemýlil 2:0. Poslední gól přidal dvě minuty před koncem po samostatné akci Junek.
-8-

Junioři se nejprve utkali se Spartou...
... a o týden později s Příbramí
(fota Karel Tejkl).

rOZHOvOr

s Matějem kávou, hráčem juniorského týmu fC hk
ač východočeský odchovanec, tak Matěj káva (15. 8. 1994) jedny ze svých prvních fotbalových krůčků udělal na severu Čech v Liberci. v dresu tamního Slovanu odehrál dvě prvoligová utkání. Dnes však hájí černobílé barvy v juniorském výběru trenéra Milana frimmela.
Matěj káva je v našem klubu na ročním hostování a ve smlouvě je zakotvena opce na případný přestup.
A jak se zde nadějný fotbalový útočník
cítí?
určitě dobře. Sice zatím nastupuji a také trénuji v juniorce, ale moje ambice jsou jasné.
Dostat se do áčka. uvidíme, jak vše půjde
dál.“
Pocházíš z Hronova. Jak vedla tvá cesta
do Liberce?
Měl jsem sice nabídku z hradce králové, ale
chtěl jsem to zkusit v Liberci. Tam se hrály
poháry, bylo to od domova dál, chtěl jsem
to prostě zkusit.
Kdy jsi do Slovanu přestoupil?
v patnácti letech, tedy dnes tomu bylo 5 let.
naskočil jsem do starších žáků.
Jak došlo k přesunu do našeho klubu?

v Liberci mně skončila smlouva a ještě ke
všemu jsem se zranil. Čekal jsem na nabídku a ta přišla z hradce králové. Potěšilo
mě to a s vedením jsme si plácli.
Jaký byl tvůj úplný začátek kariéry?
v pěti letech jsem začal chodit na fotbal
v hronově, pak jsem přešel do týmu fk náchod a z něho již přímo do Liberce.
Kdo tě k fotbalu přivedl?
Můj starší bratr. v pěti letech jsem vstoupil
na trávník a rozbrečel jsem se. Tak to byl
můj začátek (usmívá se).
Jaký je tvůj největší fotbalový zážitek?
když jsem nastoupil v gambrinus lize za Liberec proti Bohemce a Příbrami. To bych
přál každému, hrát po boku radka kováče

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2014/2015, po 11. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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aC Sparta Praha
fk Mladá Boleslav
fk Baumit Jablonec
fC vysočina Jihlava
Sk Slavia Praha
fk Teplice
1.fk Příbram
fC Zbrojovka Brno
fC Baník Ostrava
Bohemians Praha 1905
1.fC Slovácko
fC Slovan Liberec
fC viktoria Plzeň
fC hradec králové
fk varnsdorf
fk Dukla Praha
Sk České Budějovice
1.SC Znojmo fk
fC MaS Táborsko
fk fotbal Třinec

10
11
11
11
11
11
11
10
10
11
11
10
11
11
11
11
11
10
11
10

8
8
7
6
6
5
5
6
5
4
5
4
4
3
3
3
2
1
2
1

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

0
2
3
1
2
2
2
4
3
4
6
4
6
6
6
7
7
6
9
8

23:3
27:9
25:16
28:22
29:21
30:17
25:15
19:6
18:16
17:16
23:24
25:11
18:23
14:24
16:34
16:22
16:27
13:32
10:43
9:20

26
25
22
22
21
19
19
18
17
15
15
14
13
11
11
10
8
6
6
4

14
10
4
4
3
1
1
3
-1
0
0
-1
-2
-4
-7
-8
-10
-6
-9
-11

Matěj Káva v souboji s Pamičem ze Sparty Praha (foto Karel Tejkl).
a jemu podobných hráčů, kteří mají velké
zkušenosti.
V Hradci zatím nastupuješ za juniorku, ale
do A týmu jsi již také nahlédl.
Bylo to v přípravě proti Táborsku. uvidíme,
jak to půjde dál. Já jen doufám, že se v zimě
do přípravy s áčkem dostanu.
Jsi v kontaktu s trenérem Lubošem Prokopcem?
Pravidelně ne, ale když se potkáme, probereme vše, co a jak dál.
Pojďme k tvému soukromí. Jsi ještě student?
Studoval jsem, ale musel jsem školu v Liberci kvůli fotbalu přerušit. Teď se k tomu
vracím.
Předpokládám, že jsi svobodný.
Svobodný a bez závazku (směje se).
Takže děvčata mají šanci?
na to je těžké odpovědět. nyní jsme s přítelkyní ukončili pětiletý vztah, takže zatím

bych byl nějakou dobu spíš sám (usmívá
se).
Jaký je tvůj fotbalový vzor?
vždycky to byl David Beckham. Líbila se mi
jeho hra, kopací technika a v neposlední
řadě to, jak se oblékal (směje se).
Nastupuješ na pozici hrotového útočníka.
Co je pro hráče na tomto postu nejdůležitější?
Zřejmě první dotek s míčem, jeho pokrytí.
Zkrátka udržet ho ve hře a zakončit.
Kolik máš v letošní sezóně na svém účtu
branek?
Ze sedmi odehraných zápasů tři.
Které utkání bylo pro tebe TOP?
určitě proti Táborsku, kdy jsem vstřelil dva
góly. Další dobré utkání bylo poslední domácí proti Spartě, i když jsme ho prohráli 0:1.
Čeho bys chtěl ve své kariéře dosáhnout?
Probojovat se do a týmu hradce a živit se
fotbalem.
- 11-

rOZHOvOr

s Mirzou rahimičem, šéftrenérem přípravky fC hk
Od léta mají přípravky nového šéftrenéra. Je jim bosenský trenér MiRZA RAHiMič (31),
který však v českém fotbale působí skoro již jedno celé desetiletí.
Jak se vůbec člověk z Bosny může dostat
do českého klubu?
Přijel sem do České republiky hrát fotbal.
Můj první klub byl na jihu Moravy v Poštorné. Chtěl jsem se fotbalově prosadit
třeba až do první ligy. To se nepovedlo. Po
půlroce jsem se přesunul do Chrudimi, kde
jsem tak zvaně „pustil kotvu“. Po nějakém
čase, když jsem cítil, že fotbalově nemám
kam růst, rozhodl jsem se jít na dráhu trenéra. v Chrudimi jsem měl zanedlouho na
starosti celé žákovské středisko, pak jsem
přestoupil do Pardubic a v létě jsem se domluvil s vedením fC hradec králové.

-12-

Kam sahají tvé rodinné kořeny?
Do Sarajeva, kde mám také rodinu. ale
v Čechách jsem již více jak devět let, takže
tady mám již mnoho kamarádů a cítím se
tady jako doma.
Co tvoje fotbalové začátky?
Bohužel díky válce v Bosně jsem začal
o něco déle, někdy okolo devíti let. nastupoval jsem za klub fk Bosna Sarajevo, kde
jsem prošel celou základnou. v juniorském
věku jsem nastupoval za a tým dospělých,
kde jsme se pokoušeli o postup do třetí bosenské ligy. Poté jsem již odešel do Čech.
Jak ovlivnila válka tvůj profesní život?
Díky válce jsme neměli vůbec žádné podmínky pro trénink a pro fotbal. hodně času
jsem jako kluk proseděl s rodiči v úkrytu
a ven jsme se dostávali jen sporadicky. když
jsem pak jako dospělý přijel do Čech, tak
jsem bral tady ty podmínky pro sport jako
nadstandardní. Já osobně jsem musel na
sobě hodně makat, abych se alespoň trochu přiblížil domácím hráčům. ale snad díky
své pracovitosti, píli a lidem, kterými jsem
obklopen a týmy, které mi daly šanci, jsem
to dokázal. Dnes si myslím, že jsem na
vrcholu své dosavadní trenérské kariéry.
uvidíme, kam se posunu dál.
Jaká je pro tebe v současnosti motivace?
Mám na starosti všechny elévy. Chci pracovat tak, aby se všechny děti u nás cítily
dobře. aby trenéři, kteří se o ně starají, byli
u nás spokojení a hlavním úkolem je, kluky
vychovat jak po fotbalové stránce, tak po
morální. na to klademe velký důraz. vše
musí jít ruku v ruce s rodiči. a když se některý z kluků dostane na tu pomyslnou
špičku ledovce, tedy do profesionálního fotbalu, budeme všichni rádi.
Bude tě to v budoucnu táhnout k dospělému fotbalu?

Zatím o tom nepřemýšlím, ale zatím spíše
ne. Tam je to úplně o něčem jiném. v dospělém fotbalu jsou enormní tlaky na výsledky, je to hodně těžké na psychiku. Já se
mezi dětmi cítím velmi dobře a hlavně mě
tahle práce naplňuje. Jsem si jist, že pro
společnost dělám dobrou věc a snažím se
vychovávat slušné lidi – sportovce.
Od léta máš za sebou několik akcí, kupříkladu nábor mladých fotbalistů, Nábřeží
sportu, trénink přípravek s A mužstvem.
Z těchto akcí jsem opravdu nadšený. ve
smyslu organizace a lidí, kteří se na tom podíleli, jak vše bylo marketingově „zmáklé“,
až po hráče a mužstva, kteří se těchto akcí
s našimi malými fotbalisty zúčastnili. fotbalisti prvního týmu jsou velice
ochotní, mají chuť klub propagovat, velice ochotně se do všech
akcí zapojili. když vezmu nyní poslední společný trénink s přípravkami, tak se hráči při hrách
dokonce zpotili, což pro nás pro
všechny byla velká radost. na dětech zase byla vidět obrovská motivace, více se snažily. Trénink měl
obrovskou úroveň.
Co nábor nových fotbalistů?
velice mile mě překvapilo, co nových dětí se hlásilo. Opět ale
musím vyzdvihnout takovou tu
„černou práci“ lidí kolem, co akci
připravili.
Co když nějaký malý kluk nábor
nestihl. Co může udělat pro to,
aby se do klubu přihlásil?
určitě může kontaktovat přímo
mě. Telefon a e-mail najde na klubových webových stránkách
(www.fchk.cz) nebo třeba přímo
u trenéra toho daného ročníku.
Dále máme fotbalovou školičku,
kam se mohou hlásit kluci ročníku
narození 2009 a mladší. kontakt
opět najdete na stránkách.
Co mohou začínající fotbalisti
čekat?
určitě profesionální přístup našich trenérů, profesionálně vedené
tréninkové jednotky. všechny naše
týmy již hrají krajské soutěže a ve

školičce si kluci zahrají různé turnaje, které
pořádáme.
Jaké je tvoje přání do budoucna? Co ještě
uděláš, aby sis řekl: Ano, jsem spokojený.
Dal jsem si víc cílů, protože moje práce je
dlouhodobější. nyní mojí prioritou je, seznámit se detailně se zázemím klubu, ztotožnit
se s trenéry a samozřejmě dělat vše tak, aby
se hráči u nás cítili dobře. Chci, aby se hráči
u nás vyvíjeli nejenom po fotbalové stránce,
ale také po té morální. Dalším mým krokem
bude navázání bližší spolupráce s menšími
kluby v okolí. My jsme TOP klub v regionu,
ale víme, že bez menších oddílů v okolí toho
moc nedokážeme. Musíme všichni pospolu
fungovat a být všichni spokojeni.
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SYNOT POMÁHÁ
I AMATÉRSKÝM
FOTBALISTŮM
Ivo Valenta pozval jedny z nejdůležitějších mužů českého
fotbalu na Slovácko. Předseda
FAČR Miroslav Pelta a reprezentační trenér Pavel Vrba se
zúčastnili pracovního setkání
se zástupci padesátky klubů
Okresního fotbalového svazu
Uherské Hradiště. Šéf asociace Valentovo pozvání rád přijal a využil příležitosti seznámit se s problémy v klubech,
které tvoří nejširší základnu
fotbalové asociace. „Fotbal se
nehraje jen na ligových trávnících, ale i na okresních hřištích.
Proto jsem rád přijal pozvání
generálního partnera SYNOT
ligy Iva Valenty a předsedy
OFS Uherské Hradiště Františka Mika k setkání se zástupci
klubů OFS Uherské Hradiště,
který patří k nejpočetnějším
a nejaktivnějším v naší asociaci. Zajímá mě obecně, s jakými
problémy se v nejnižším článku

naší asociace kluby potýkají.
Setkání mělo pracovní charakter a odvážím si z něj řadu
konkrétních podnětů, kterými
se chci dále zabývat. Na všech
účastnících jsem oceňoval
především snahu problémy, se
kterými se potýkají, řešit a to
je pro mě velmi optimistická
zpráva “ hodnotil svoji návštěvu předseda FAČR Miroslav
Pelta.
Spokojený s výsledkem
jednání byl také předseda OFS
Uherské Hradiště. „Ivo Valenta je řadu let nejvýznamnějším podporovatelem našeho
okresního svazu a když počátkem léta slíbil, že nám bude
nápomocen v řešení „okresních“ problémů ani jsem nedoufal, že budeme moci naše
problémy řešit přímo s předsedou asociace. Jednání bylo
velmi dělné a určitě splnilo
účel. Velkým zpestřením byla

už samotná účast reprezentačního trenéra Pavla Vrby,
který trenérům klubů okresních soutěží nabídl zajímavý
pohled na svoji práci. Pro naše
trenéry byl motivující už Vrbův
zájem o jejich problémy,“ pochvaloval si výsledky setkání
František Miko.
S výsledky celé návštěvy
byl spokojen také samotný
iniciátor setkání, Ivo Valenta.
„V první řadě jsem rád, že si
Mirek Pelta udělal čas i na fotbalisty, kteří dělají svůj sport
z opravdového nadšení a přijel na Slovácko, které mám
velmi rád. Od letošní sezóny
jsme sice hlavním partnerem
nejvyšší české soutěže, ale nechceme zapomínat i na kluky,
kteří fotbal hrají pro zdraví
a zábavu. Proto pomáháme
také OFS v Uherském Hradišti a jednou z forem pomoci
byla možnost říci problémy,
se kterými si na okrese neví
rady, přímo do očí nejvyššímu
představiteli českého fotbalu,“
vysvětlil Valenta, proč Miroslava Peltu na jednání Okresního
fotbalového svazu pozval.

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.

TEP – SLO

DUK – JIH

Teplice prohrály doma se Slováckem z 12
zápasů jediný. V březnu 2013 podlehly
vysoko 0:4.

Dukla stále čeká na své první prvoligové
vítězství nad Jihlavou. Oba týmy se utkaly
čtyřikrát, z čehož si ale hned třikrát po remíze body rozdělily.

HKR – JAB

CEB – PRI

Když hraje Jablonec v Hradci Králové,
málokdy diváci vidí vítěze. Z jedenácti
zápasů jich hned 9 skončilo nerozhodně!

Příbrami se podařilo v Českých Budějovicích vyhrát jen jednou. Stalo se tak
v posledním vzájemném zápase v dubnu
2013.

OVA – BOH

BNO – PLZ

Poslední dva domácí zápasy Ostravy
s Bohemians skončily výhrou klokanů. Tyto
zápasy jsou ale zároveň jedinými, které
Baník prohrál (z celkových 12).

Brno čeká na domácí výhru nad Plzní už
sedm zápasů, ve kterých získalo jen dva
body. V předchozích šesti zápasech ale
byla Zbrojovka naopak stoprocentní.

SLA – SPA

LIB – MBL

Derby pražských „S“ se na půdě Slavie hrálo
21 krát a hned v deseti případech viděli diváci
červenou kartu (Slavia 7x, Sparta 3x).

Ve vzájemných zápasech Liberce s Mladou
Boleslaví padají průměrně téměř čtyři góly
na zápas (20 zápasů - 77 gólů).

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)
- 17-

Ze sociálních sítí SYNOT ligy
Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy
Kdo je váš nejoblíbenější trenér SYNOT ligy a proč?

Hynek Prokes:
Svata Habanec.trener
ktery vi co chce a zatim
si jde...umi hrace dobre
namotivovat a pripravit..

Jakub Acs Jizba:
Víťa Lavička je to nejlepší
trenér v lize co přišel do
Sparty tak Sparta Praha
hraje o dost líp než předtím

Jiri Bloodrain Sasek:
Jedinej trener kterej ma opravdu kvality a zvlada koncepcni praci je, byl
a bude jedinej - Pavel Vrba. Kdyz Vrba vedl Plzen tak ostatni jen sledovali
zada. A to same predvedl i v Puchove a Ziline ... takze za me neexistuje
CZ/SK trener, ktery by mohl aspon castecne tomuto jmenu konkurovat.

Michal Šimlík:
Tomáš Bernady. Kdysi
brankář Baníku,teď trenér
Baníku .. Je to Baníkovec
jak se sluší a patří!

Jiří Zdeněk:
Rozhodně se nedá říct jenom jeden. Lavička, Ščasný, Bernady nebo Habanec
jsou skvělí trenéři a třeba Pivarník změnil Bohemku o 100 procent k lepšímu.

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!

@Dzejkob77: Jestli @bohemians1905 budou hrát i další zápasy jako dneska, musejí být
nejhůře kolem 5 místa. Tak doufám, že to vydrží #SYNOTweet #BOHSLA

@JankoKumstar: Takhle nezvoní ani Loreta v Praze co na Slovácku zazvonilo tyčí!
#SynotLiga

@StandaBarta: Fotbalová liga to holt nejsou Pohádky ovčí babičky aby beránek
vždycky přechytračil všechny vlky #Synotliga

@Brumajs: #Pilař z FC Plzeň je pro mě zatím nejlepším “navrátilcem” sezóny! :)
#synotliga

SYNOT liga

www.synotliga.cz

@Synotliga_CZ

„Dřív mě zajímali kluci v kotli.
Teď nespustím oči z kluků na hřišti.”

DOSTANEME VÁS DO HRY

www.synot.cz

pArtner utKÁní

TeaMLine s.r.o., výhradní dovozce zn. JakO do Čr
Dodavatel sportovního oblečení a vybavení společnost JAKO spolupracuje s prvním týmem
fC hradec králové od sezóny 2010/2011. Letos jsme tedy s německou společností, která
je v České republice zastoupena firmou TeAMLine s.r.o., společně vstoupili do páté sezóny. Za tu dobu se votroci představili ve čtvrté kolekci dresů.
Od letošní sezóny firma TeAMLine také
převzala oficiální fanshop fC hradec králové a stará se o veškeré produkty spojené
s prvoligovým klubem. „Celý fanshop jsme
převzali se záměrem, dát fanouškům lepší
podmínky, nové produkty a kvalitnější
služby, než měli doposud. Chtěli jsme naplnit přání a potřeby fanoušků a zároveň také
klubu,“ říká spolumajitel společnosti
Teamline Martin kulka.
v týdnu, který předcházel utkání fC
hradec králové – fk Baumit Jablonec,
byl otevřen nový kamenný fanshop.
Ten se nachází v prostorech východní
tribuny Malšovického stadionu. nový
provozovatel tak vyšel vstříc fanouškům, kteří již delší dobu volali po provozovně, která jim bude přístupná
i mimo fotbalové zápasy votroků. „na
základě domluvy s klubem jsme se
rozhodli vybudovat nový obchod. Ten
je otevřen každý čtvrtek od 15.00 do
18.00 hodin,“ vysvětluje Martin kulka.
nový kamenný fanshop nebude sloužit pouze jako obchod, ale také jako
výdejní místo pro zboží, které si fanoušek objedná přes e-shop, tudíž
nebude muset platit drahé poštovné.
Zde bude také kompletní vybavení ve
všech velikostech, které nosí fotbalisté
fC hradec králové od společnosti
JakO, takže si zboží může fanoušek
pohodlně vyzkoušet a odnést domů.
na konci roku společnost Teamline
chystá pro naše fanoušky další překvapení. „nechci moc prozrazovat, ale
s končícím rokem připravujeme některé věci, které zde v minulosti nebyly. k dispozici bude kvalitní ložní
-20-

prádlo, značkové hodinky a další sortiment,
který bude v limitované edici,“ nechává
nahlédnout pod pokličku vánočního zboží
Martin kulka.
Poslední novinkou bude sortimentní řada
k 110. výročí založení klubu fC hradec králové, které východočeský klub čeká v příštím roce.

„ÁčKO“ trÉnOvAlO
S pŘíprAvKAmi
v rámci fotbalové akademie fC hradec králové se uskutečnil společný trénink prvoligového týmu s přípravkami fC hradec králové.
na hlavní hrací ploše se sešlo více jak sto začínajících fotbalistů a hráčů prvního mužstva.
Zajímavou akci si nenechali ujít ani rodiče začínajících fotbalistů, kteří měli možnost své
ratolesti sledovat z ochozů. „Snažíme se do
našeho klubu přilákat nové kluky. Ty musí samozřejmě podporovat rodiče, takže se snažíme, co možná nejvíce jim klub otevřít. Po
akci jsme s rodiči ještě seděli a ti se měli
možnost zeptat na cokoliv,“ řekl ke společnému tréninku šéf přípravek Mirza rahimič.
Pod lízátky trénovaly tři skupiny dětí od 7 do
10 let. u každého týmu byli dva hráči z áčka.
Tak třeba desetiletí kluci mohli během tréninkové jednotky zakončovat na reprezentačního gólmana a strážce hradecké svatyně
Tomáše koubka. „kluci jsou šikovní a fajn.

u tohoto týmu jsem jako patron, takže se
s kluky známe. rád si s nimi občas zablbnu.
Pro ně je to motivace, pro mě zpestření,“ říká
na adresu desetiletých chlapců Tomáš koubek, který se společně s hynkem Prokešem
tréninku zúčastnil.
na druhém konci hřiště se s ještě o rok
mladšími kluky proháněl Marek kulič, který
je sice v současné době zraněný, ale do
branky se nebál postavit. „nedávno jsem
s kluky absolvoval část jejich soustředění. Je
to fajn parta, která se baví fotbalem,“ řekl
kulič, který společně s honzou hablem vedl
tréninkový proces.
Svůj trénink na Malšovickém stadionu také
prožili vůbec ti nejmenší, kteří ještě nedávno
navštěvovali fotbalovou školičku. Teď se postavili po boku Pavla Černého, Davida vaněčka či Petra Mareše a odpoledne si
opravdu všichni společně užili.

Malí Votroci si s chutí zastříleli proti brankáři Tomáši Koubkovi.
-22-

Do branky se také postavil Marek Kulič.

6. rOčníK SOutěže miSS FC HK
Je Spuštěn
rok se s rokem sešel a zanedlouho zde budeme mít konec letošního roku. S ním vždy
přichází volba MiSS FC HRADeC KRáLOVÉ. Letos je na pořadu již její 6. pokračování.
Soutěž je otevřena pro všechny ženy. šanci
přihlásit se má každá fanynka našeho klubu,
ale nejen ona. každý fanoušek může přesvědčit a přihlásit svoji manželku, přítelkyni
nebo kamarádku, aby se ucházela o trůn
MiSS fC hradec králové 2014.
Do soutěže se mohou přihlásit dívky od 16 let
(do 18 let se souhlasem svých rodičů), horní
hranice je neomezena. Při přihlášení je nutné
uvést celé jméno, adresu, věk, telefon a emailovou adresu. Také připojte svoji fotografii,
která nejlépe charakterizuje vaši osobnost. Je
pouze na vás, jaké foto do redakce pošlete.
Termín zaslání přihlášky je 19. říjen 2014.
Do hlasování se zapojí také fanoušci fC
hradec králové, kteří svým hlasováním na

webových stránkách zvolí MiSS inTerneT
fC hraDeC kráLOvé. nová „fanouškovská“ miss bude divákům představena na
posledním domácím utkání Synot ligy, které
se hraje o víkendu 29. – 30. 11. 2014 proti
Zbrojovce Brno. O týden později 5. prosince
2014 zvolí tu pravou MiSS fC hraDeC
kráLOvé 2014 samotní hráči, zástupci
klubu fC hradec králové (vedení, hráči, realizační tým) a členové klubu hraDeC 100
(obchodní partneři klubu) na posezónním
setkání.
na všechny účastnice soutěže o MiSS fC
hraDeC kráLOvé opět čeká mnoho
dárků, ale jen ta první odletí společně s cestovní kanceláří Bk TOur příští rok k moři do
Turecka.
neváheJTe a PŘihLaSTe Se DO 6. rOČníku MiSS fC hraDeC kráLOvé.
Hlavním partnerem letošní MiSS FC HRADeC KRáLOVÉ je BK TOUR.

Lída Kotlandová přebírá korunku za MISS FCHK 2013. Kdo bude její nástupkyně?

-24-

rOZHOvOr

s nicolettou akhlasovou, přítelkyní Petra Mareše
Jednou z letních posil votroků je také PeTR MAReš (23 let), který přišel do hradce králové
z viktorie Žižkov. Petr se prozatím ve východočeské metropoli nastálo nezabydlel, ale zhruba
třikrát v týdnu „hobluje“ dálnici mezi hradcem králové a Prahou.
v matičce měst na něho vždy čeká jeho přítelkyně niCOLeTTA AKHLASOVá, kterou jsme
v týdnu před utkáním proti Jablonci navštívili (23).
Vaše jméno zní hodně exoticky…
ano, ptá se mě na to téměř každý . Příjmení mám takové díky tátovi, který je cizinec a jméno vybírala
mamka. Má ráda cizí
jména více než česká.
Jinak jsem se narodila
v České republice, do
mých 11 let jsme žili
v Praze a poté jsme se
přestěhovali do Pelhřimova, kde rodiče se
sourozenci stále bydlí.
Hned zabrousím do vašeho soukromí . Jak
jste se s Petrem seznámili?
Seznámili jsme se v Praze v jednom baru. Petr
tam byl tuším se spoluhráči, měli zápisné.
Je Petr pozorným partnerem?
Musím říct, že ano. hodně mi pomáhá, a i když
momentálně nemá moc
času, tak se mi snaží věnovat a jezdit za mnou
co nejvíc.
Máte nějakou vysněnou dovolenou, kterou byste s partnerem chtěla prožít?
Já bych ráda, kdybychom spolu procestovali Spojené státy, ale momentálně mám
smůlu, protože odjet v létě na víc než měsíc
u Petra kvůli fotbalu nepřichází v úvahu.
Vyvrcholením každého vztahu je potomek. Je již u vás něco naplánovaného?
Zatím ne, stále ještě studuji vysokou školu
-26-

a ráda bych pokračovala v navazujícím magisterském studiu, takže ještě pár let počkáme. ale na jaře jsme si pořídili pejska, teď
k němu chceme ještě
kamaráda, takže to je takové naše miminko .
Jaké je Vaše povolání?
Jak jsem se již zmínila,
ještě stále studuji, konkrétně vysokou školu
ekonomickou v Praze
a pracuji jako asistentka
obchodního
ředitele
v jedné firmě.
Máte nějaký osobní
sen, čeho byste chtěla
v profesním životě dosáhnout?
Sny máme asi každý  .
ale vyloženě cíl, za kterým bych momentálně
šla, nemám. určitě chci
v první řadě dodělat
školu. v podstatě mám
ještě minimálně dva
a půl roku na to si uvědomit jakým směrem
bych se chtěla dát. Pár
takových myšlenek už
mám, ale zatím si je nechám pro sebe.
Jaký máte vztah ke sportu?
ke sportu mám velice kladný vztah. Již od
malička mě rodiče ke sportu vedli, dělala
jsem balet, krasobruslení a moderní gymnastiku. Potom, co jsme se přestěhovali,
jsem dělala gymnastiku sportovní. Bohužel
jsem měla úraz, kvůli kterému jsem s gymnastikou musela přestat a nadále jsem se jí

To máte pravdu, pokud
kluci vyhrají, tak je nálada dobrá, ale pokud
ne, tak je to horší. Moc
toho Péťa pak nenamluví.
Máte vůbec při svém
vytížení čas, zajet do
Hradce Králové?
Zatím se mi podařilo
přijet vždy, když jsem
chtěla. Samozřejmě
o zkouškovém období,
kdy musím s prací
skloubit zkoušky, učení
a ostatní povinnosti, je
to s časem horší. ale
myslím si, že i potom si
ho najdu a do hradce
byť jen na zápas přijedu.
Co se Vám v Hradci
Králové nejvíce líbí?
Zatím jsem neměla
šanci hradec úplně
poznat, takže nemůžu
říct.
Váš přítel zatím za
svým angažmá dojíždí.
Neplánujete
v budoucnu, přestěhovat se do východočeské metropole?
Fota soukromý archív Nicoletty Akhlasové a Petra Mareše.
v blízké době ne. ne
že bych nechtěla zkusit žít jinde než v Praze,
věnovala už jen jako trenérka dětiček. Moale mám dobrou práci, ze které se mi nementálně si ráda zajdu zacvičit do „fitka“,
chce odcházet. uvidíme časem, třeba se mi
baví mě TrX, funkční tréninky a navštěvuji
v hradci naskytne nějaká dobrá pracovní
různé hodiny tance.
příležitost a přestěhujeme se.
Nyní Petr nastupuje za královéhradecký
Jak vidíte dnešní souboj s Baumitem Jaklub. Sledujete jeho výkony a výsledky
blonec?
klubu?
Budu klukům držet palce, ať se jim dobře
Samozřejmě sleduji a kromě Brna jsem
hraje a napraví si reputaci po posledním dozatím byla na všech zápasech ať už domámácím zápase. nic není nemožné a musíme
cích či venkovních. fotbal mě baví a jsem
věřit, že vyhrajeme.
ráda, když Petra můžu podporovat alespoň
A co byste svému příteli nejvíce do buz tribuny a myslím, že i on je rád, že jsem
doucnosti přála?
tam „s ním“.
aby ho nepotkalo žádné zranění a dále se
Určitě je u člověka rozdíl v náladě po vymu v jeho kariéře dařilo. aby se obklopoval
hraném a prohraném utkání. Jak se výsledek zápasu podepíše na Petrovi?
jen dobrými lidmi a byl šťastný a spokojený.
-2 7-

FAnOušKOvSKÁ StrÁnKA

Jihlavský Ježci nás rozpíchali, železná Sparta potrestala chyby
nemá cenu si nic namlouvat – domácí zápas
s Jihlavou, který jsme projeli 0:3, zklamal
všechny – vedení klubu, realizační tým, fanoušky, hráče… Střetnutí s posledním týmem
tabulky bylo nesmírně důležité pro oba týmy
a bohužel, tomu hostujícímu vyšel zápas
podle jeho představ. konečný výsledek, ale
i hra našich borců, to byla věru ledová sprcha
pro příznivce černobílých barev a smutek,
někdy i zloba a vztek, byly převeliké. hrálo se
o hodně, vždyť šlo o klasický zápas „o šest
bodů“, a hlavně o psychickou výhodu. Případná výhra nás měla katapultovat do klidného středu tabulky a také zvýšit náskok na
našeho soupeře na 8 bodů. Žel bohu, byl to
„den blbec“. Po úvodní převaze nevyjádřené
góly nás z ojedinělého útoku srazil na kolena
gólem haris harba a na rozdíl od skvěle zvládnutého zápasu na Bohemce, tentokrát nepřišlo probuzení votroků, ale naopak pomalé
umírání a výsledkem byly další dvě branky
v síti Tomáše koubka. Prohra v tomto zápase
je obrovskou ztrátou bodovou, ale také jde
o ztrátu příznivců. Takto slabý výkon nepřiláká
do hlediště “Malšáku” nové diváky, ba právě
naopak. a jejich důvěru a přízeň přitom votroci
budou potřebovat. Snad se černobílému baletu podaří dnes proti Jablonci navázat na
dobré domácí výkony proti Teplicím, Boleslavi
či Slovácku, přidají k tomu úspěšnou koncovku a své diváky si tak trochu usmíří.
na průběh zápasu s Jihlavou reagoval v následujících dnech náš realizační tým upravenými tréninky, kde se hráčům připomnělo, že
fotbal musí také bolet, že je potřeba bojovat
od první do poslední vteřiny, že se nejen nesmíme bát osobní souboje podstoupit, ale
musíme je naopak vyhledávat. vždyť nás čekala Letná a nyní mistrovská Sparta!
v historii samostatné české ligy votroci na
Letné nezískali ještě nikdy ani bod, byť v poslední sezóně před sestupem zde hradec, vedený trenérem Plíškem, byl k bodovému
zisku velmi, velmi blízko. všichni jsme byli
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zvědaví, jak se votrokům herně podaří rehabilitovat se v očích fanoušků za Jihlavu. Začátek zápasu byl pro nás jedním slovem
nádherný. novici v základní sestavě zaúřadovali, Schejbal přihrál před branku a důraz Malinského, který se prosadil přes svého strážce
kadeřábka, nás dostal na Letné do vedení,
v 6. minutě 0:1 pro votroky! Z vedení jsme se
však radovali jen čtvrt hodiny. Střed naší obrany se měl v tomto zápase věru co otáčet
a ne vždy úspěšně, takže vyrovnání Lafaty
nám vedení sebralo. Poločasový výsledek 1:1
však byl nadějný a trenéři kluky nabádali k pozornému bránění s tím, že pokud se nám podaří držet remízový stav, budou se s blížícím
se koncem zápasu otevírat prostory pro
rychlé kontry. Jenže šedivá je teorie a zelený
jest strom života – Lafata přidal po 3 minutách
druhé půle další gól, po malé chvilce prostřelil koubka hušbauer a Sparta si pak vedení
3:1 pohlídala až do konce.
Má přes prohru zápas na Spartě nějaké
klady? Domnívám se, že ano. nadšený výkon
Tomáše Malinského, který si zápas vysloveně
užíval, a bylo na něm celých 90 minut vidět,
jak je šťastný, že hraje od začátku zápasu.
Dále je potřeba zmínit bojovnost a obětavost
celého našeho mančaftu. kluci mač poctivě
odpracovali, bojovali příkladně. Ovšem pak
je na místě povzdechnutí – proč jen nebyla
vidět z naší strany stejná bojovnost a pracovitost také v extrémně důležitém zápase s Jihlavou? Jistě bychom s takovým přístupem
neodešli s těžkou prohrou a bez bodu do tabulky Synot ligy.
Před námi je čtveřice nesmírně důležitých zápasů: dnes hostíme Jablonec, další kolo jedeme do Příbrami a pak nás čeká dvojice
domácích zápasů, když přivítáme nejprve Budějovice a následně pražskou Duklu. Držme
realizačnímu týmu i hráčům samotným palce,
aby hradec získal co nejvíce bodů!
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

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

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

2:0
5:1
0:1
0:0
1:0
3:0
3:0
3:1

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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