všesportovní stadion hradec králové

Sobota 18. října 2014 v 17.00 hod.

Zápas 11. kola

FC Hradec Králové – SK Dynamo České Budějovice

Program 11. kola (17.–19. října 2014)

Program 12. kola (24.–26. října 2014)

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

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

partner utkání:

O dnešním SOupeŘi

SK Dynamo České Budějovice
Fotbalový klub Dynamo České Budějovice
byl založen v roce 1905, čímž se řadí mezi
nejstarší fotbalové kluby v České republice.
Barvy našeho klubu hájí dlouhodobě 2 družstva dospělých a 14 družstev mládeže (od
předškoláků až po dorostence). Před vznikem samostatné České republiky hrálo Dynamo především v nižších soutěžích, první
ligu si poprvé vyzkoušelo v roce 1947/48
a poté také v sezonách 1985/86 a 1986/87.
Na začátku 90. let dvacátého století se Dynamo konečně zařadilo k tradičním účastníkům první ligy a nic na tom nezměnilo ani
rozdělení na českou a slovenskou ligu.
Jihočeši ale v samostatné české lize často
dopláceli na velmi nevyrovnané sezony. Například v sezoně 1996/1997 obsadil klub
historicky nejlepší umístění v první lize (6.
místo) a o rok později velmi nečekaně sestoupil do druhé ligy. Historie se takto opakovala i v době nedávno minulé. Velmi
kvalitně poskládané mužstvo skončilo v ročníku 2003/2004 na výborném osmém místě,
avšak v následující sezoně, kdy měly být
jeho ambice ještě vyšší, opět sestoupilo. Jihočeši tak v posledních letech pravidelně
balancují na hraně mezi 1. a 2. ligou...
Prakticky v celé historii klubu se České Budějovice spoléhají na výchovu vlastních
hráčů. Mládežnické týmy Dynama patří
dlouhodobě k nejlepším mužstvům v České
Republice. Klub má zastoupení ve všech
nejvyšších mládežnických soutěžích jako je
Celostátní liga dorostu a Celostátní liga

žáků. Z těchto týmů se také prosazují hráči
do reprezentačních týmů – v dřívějších letech nebylo výjimkou, že se v v reprezentačních týmech ČR v kategoriích do 15, 16,
17, 18, 19, 20 a 21 let objevovalo i patnáct
hráčů z jihu Čech!
Dynamo dokázalo vychovat světově uznávané fotbalisty. Největší hvězdou klubu byl
bezesporu Karel Poborský, který se přes Žižkov a Slávii Praha dokázal prosadit v týmech
jako je Manchester United, Benfica Lisabon
nebo Lazio Řím. Svou fotbalovou kariéru na
jihu Čech zahájil a stylově ji opět na jihu
Čech ukončil, když se jako velezkušený reprezentační veterán vrátil v 33 letech zpět do
Dynama, kde se stal zároveň akcionářem.
Poborský ale není zdaleka jediným fotbalistou, který dokázal Dynamo proslavit po Evropě – znalému fotbalovému fanouškovi
neuniknou jména jako Jiří Němec (Schalke
04), František Straka (Borussia Mönchengladbach), Karel Vácha (Tirol Insbruck), Jaroslav Drobný (Panionios Athény, Fulham
FC, Bochum, Herta Berlín), Roman Lengyel
(Ramenskoje, Krasnodar, Novgorod), Tomáš Sivok (Udinese, Besiktas Istanbul), Martin Latka (Birmingham, Panionios Atény).
Budějovice dokázaly také v posledních letech "vyprodukovat" řadu velmi kvalitních
fotbalistů, kteří na svou šanci v zahraničí teprve ještě čekají. Mezi nejznámější jména na
úrovni české ligy patří David Lafata, Jiří Kladrubský, Zdeněk Ondrášek, Tomáš Stráský,
Milan Nitrianský...

Nejlepší umístění: ČR – 6. místo (1994, 1997), ČSSR – 13. místo (1992, 1993)
Nejhorší umístění: ČR – 15. místo (1998, 2001, 2005), ČSSR: 16. místo (1987) – sestupy
Další úspěchy:
finále Českého poháru 1985 (vítěz Dukla), 1991 (vítěz Baník Ostrava)
účast v INTER CUPu v roce 1994 (2. místo po podzimní části)
Nejvyšší skóre:
výhra – 7:2 nad Duklou (1992/93), prohra – 1:15 se Slavií (1947/48)
Nejvíce gólů v sezóně:
14 – David Lafata
Nejvíce startů v 1. lize:
190 – Ladislav Fujdiar
Nejlepší střelec v historii:
74 – Karel Vácha
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SOUPISKA SK DynAmO ČeSKé BUDějOvICe, a.s.
Synot liga – podzim 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

HAJDUŠEK

Kamil

4. 5. 1994

20 let 192 cm 75 kg

29

1

FRyŠTáK

Tomáš

18. 8. 1987

27 let 192 cm 88 kg

30

KŘíŽEK

Zdeněk

16. 1. 1983

31 let 192 cm 92 kg

2

TOMáŠEK

David

3. 2. 1996

18 let 186 cm 73 kg

3

FUNDA

Jiří

5

NOVáK

Pavel

6

21. 6. 1995

19 let 181 cm 79 kg

30. 11. 1989

24 let 187 cm 70 kg

LENgyEL

Roman

3. 11. 1978

35 let 191 cm 89 kg

13

DVOŘáK

Aleš

9. 3. 1992

22 let 179 cm 78 kg

14

PODSTAVEK

Matej

21. 1. 1991

23 let 195 cm 88 kg

16

HANZLíK

Aleš

6. 2. 1987

27 let 176 cm 74 kg

17

KLADRUBSKý

Jiří

23

MACHOVEC

Jaroslav

7

BENáT

10
12

19. 11. 1985

28 let 185 cm 73 kg

5. 9. 1986

28 let 192 cm 86 kg

Petr

20. 5. 1980

34 let 182 cm 78 kg

KLESA

Michal

13. 5. 1983

31 let 185 cm 77 kg

HáLA

Jan

3. 6. 1996

18 let 178 cm 70 kg

15

KADULA

indřich

10. 6. 1994

20 let 186 cm 78 kg

18

HORA

Jakub

23. 2. 1991

23 let 176 cm 65 kg

20

HERZáN

Ondřej

3. 3. 1981

33 let 179 cm 72 kg

21

KOREŠ

Štěpán

14. 2. 1989

25 let 175 cm 71 kg

22

BRUNCLíK

David

17. 4. 1985

29 let 177 cm 70 kg

25

VOLEŠáK

Ladislav

7. 4. 1984

30 let 175 cm 74 kg

LINHART

Zdeněk

5. 3. 1994

20 let 182 cm 80 kg

11

4

ŠKODA

Michal

1. 3. 1988

26 let 191 cm 79 kg

19

VOŠAHLíK

Jan

8. 3. 1989

25 let 189 cm 79 kg

27

KALOD

Richard

8. 5. 1984

30 let 193 cm 90 kg

Realizační tým:
Martin Vozábal – generální sportovní manažer, Luboš Urban – hlavní trenér, Pavol
Švantner – trenér brankařů, Jiří Rotbauer – masér, Radomil Procházka ml. – kustod,
MUDr. Martin Held, MUDr. Martin Scheichl – lékaři, Tomáš Skrbek – fyzioterapeut
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OHLÉdnuTí ZA minuLÝmi ZÁpASY

9. kolo: FC Hradec Králové – FK Baumit Jablonec 0:2

Luboš Prokopec: „Samozřejmě nás mrzí, že jsme prohráli a myslím si, že jsme
prohráli zaslouženě, protože
soupeř prokázal velkou kvalitu a my jsme mu pomohli ke
dvěma vstřeleným brankám.
Na druhou stranu jsme si nějakou větší šanci
nevytvořili, takže to je porážka zasloužená.“
Marek Plašil: „Hra se nám
nedařila a nehráli jsme dobře
kombinačně. Soupeř nás
přehrával a nevytvořili jsme si
ani žádnou příležitost ke skó-

rování. Dostali jsme zase gól po naší standardce z rychlého protiútoku. Potom Jablonec vstřelil druhý gól, držel balón a my jsme
se k ničemu nedostali.“
Jakub Chleboun: „Jablonec
byl kombinačně lepší než
my. Chtěli jsme hrát naši
kombinační hru taky po
zemi, ale bohužel se nám to
moc nedařilo. Ztráceli jsme
balóny a nemohli jsme se
dostat do svoji hry. Ve druhém poločase
jsme zase inkasovali po naší hloupé chybě,
když po naší standardní rozehrávce jsme
dostali z brejku gól. Potom soupeř přidal
druhý gól a bylo, dá se říct, po zápase.
Utkání se mně hodnotí velice těžko, i když
byl soupeř kombinačně lepší. Myslím si, že
jsme remízu mohli ubojovat, neboť každý
bod v lize se počítá. Je to škoda.“
Pavel Čermák: „Myslím si,
že Jablonec byl o něco lepší
než my, i když jsme s nimi
mohli uhrát dobrý výsledek,
protože jsme zase dostali
zbytečné góly. Byly to chyby,
které si soupeř sám nevypracoval, například tlakem nebo něco takového. Ale jak říkám, soupeř byl o něco lepší,
ale dal se s ním uhrát lepší výsledek, než
jaký jsme uhráli.“
Připravil Petr Přibík

9. kolo Synot ligy, 27. září 2014:
FC Hradec Králové – FK Baumit Jablonec
0:2 (0:0)
Branky: 53. a 65. Pospíšil. Rozhodčí: Jílek –
Pospíšil, Vaňkát. ŽK: 75. Rossi, 84. Romera.
Počet diváků: 2746.
FC HK: Koubek – Holeš, Chleboun, Plašil,

P. Čermák – Križko (68. A. Čermák), Kotiš –
Štípek (82. Šultes), Halilovič, Malinský –
Shejbal (58. Dvořák).
FK Baumit Jablonec: Hrubý – Romera, Pernica, Kysela, Novák – Kopic (80. Moulis),
Hübschman, Mingazov (62. Crnkič), Rossi,
Pospíšil – Doležal (89. Jun).

V dalším utkání na Všesportovním stadionu se představilo mužstvo ze severu
Čech FK Jablonec. Hradec vstoupil do
zápasu aktivně. Nejdříve po rohu Jan
Shejbal hlavičkou ohrozil hostující
branku. O pár minut později unikl David
Šípek a jen centimetry mu chyběly ke
gólu. V závěru poločasu Tomáš Koubek
skvěle zlikvidoval volný kop Jablonce. Po
změně stran přišel první gól do hradecké
sítě, když domácí kopali útočnou standardku, následoval rychlý brejk hostů
a první branka do hradecké sítě. O 12
minut později přišel druhý gól a bylo hotovo. Jablonec vyhrál zaslouženě. Když
se nedají branky, nemůže se vyhrát.

NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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OHLÉdnuTí ZA minuLÝmi ZÁpASY
10. kolo: 1.FK Příbram – FC Hradec Králové 1:0

Luboš Prokopec: „Věděli
jsme, že nás čeká bojovný
zápas, což se potvrdilo. Soupeř si v prvním poločase žádnou šanci nevytvořil, kromě
střely Filla. My jsme měli několik rohů. Bohužel zápas
rozhodla série standardních situací, když
jednu z nich jsme neubránili. V závěru utkání
jsme si vytvořili dvě šance, které jsme ale
neproměnili a tak jsme prohráli 1:0.“
Martin Kuciak: „Z Příbrami
jsme si chtěli minimálně bod
odvést. Od začátku zápasu
jsme tomu podřídili taktiku
a rozestavení mužstva. Záměr
byl jasný – neinkasovat a popřípadě, když se naskytne
nějaká šance, tak ji využít. V prvním poločase
to byl takový fotbal mezišestnáctkový bez
šancí na obou stranách. I když jsme měli
hned ze začátku šanci po standardce, ale nevyužili jsme ji. Domácí měli jen náznaky
šancí, ale poločas skončil nerozhodně a to

nám vyhovovalo. O poločase jsme si v kabině řekli, že dál budeme hrát trpělivě a čekat
na svoji příležitost. Ta bohužel nepřišla a domácí na nás od 60. minuty vyvinuli velký tlak.
Měli spoustu standardních situací a jednu se
nám nepodařilo uhájit. Po obdržené brance
jsme se vzchopili a vytvořili jsme si výbornou
možnost Jurajem Kriškem na vyrovnání, ale
bohužel ji neproměnil. Vzápětí jsme měli další
dva závary, ale už se nám je nepodařilo využít. Odešli jsme s prázdnou a velmi smutní.“
Tomáš Holeš: „Bylo to pro
nás nešťastné utkání. Vzadu
jsme chtěli hrát na nulu s tím,
že se nám povede nějaký
brejk, nějaká standardka.
Hrálo se vyrovnané utkání
a bylo to o jednom gólu. Bohužel ho dala Příbram. Ve druhém poločase
nás zatlačili domácí standardními situacemi,
když jich kopali hodně za sebou a jednu se
nám nepodařilo ubránit a to rozhodlo. Potom
mohl Juraj Kriško, když šel sám na branku
vyrovnat, ale to se mu nepodařilo. Musíme
hrát dál a vyhrát s Budějovicemi.“
Juraj Kriško: „Myslím si, že
první poločas byl vyrovnaný.
Nebyly tam nějaké vážné
šance ani z jedné a ani
z druhé strany. Ve druhém
poločase nás domácí zatlačili a vytvořili si velké množství standardních situací. Bohužel z jedné
jsme dostali gól. Potom jsem já měl dvě
velké šance, které jsem nevyužil, a proto
jsme taky asi prohráli.“
Připravil Petr Přibík

10. kolo Synot ligy, 4. října 2014:
1.FK Příbram – FC Hradec Králové 1:0
(0:0)
Branka: 74. Neves, ŽK: Mareš, Chleboun,
Rozhodčí: Franěk – Kubr, Fišer.
1.FK Příbram: Boháč – Sus, Hájovský, Zá-

potočný, Neves – Pilík, Krameš (72. Deli),
Hnaníček, Zeman – Fillo – Řezníček
FC HK: Kuciak – Holeš, Chleboun, Plašil,
Mareš – Štípek, Hable (78. Prokeš), Križko,
Halilovič – Aleš Čermák (70. Kotiš) – Schejbal (46. Dvořák)

Hradec nastoupil k utkání se dvěma
změnami. V základu se poprvé objevil
brankář Martin Kuciak a ve středu zálohy
nastoupil Honza Hable. Domácí po vyrovnaném začátku začali ohrožovat hradeckou branku především ze standardních
situací. Po remízovém poločase Příbram
svůj tlak zesílila a 15 minut před koncem
utkání po rohovém kopu vstřelila gól. Pak
se dostal do šance dvakrát Juraj Kriško,
ale své šance nedal, a tak důležité body
zůstaly v Příbrami.
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JAk TO bYLO nApOSLedY

Fotbalová národní liga, sezóna 2013/2014, 19. kolo
Dnešní soupeři mají v posledních sezónách
mnoho společného. V začátku druhé dekády jedenadvacátého století hráli v první
lize vždy důstojnou úlohu, i když určitě nebojovali o titul nebo o evropské poháry.
Ovšem v sezóně 2012/2013 přišel výsledkový útlum a oba se poroučeli o patro níž,
tedy do Fotbalové národní ligy. Zde si až na
drobná zaváhání se soupeři poradili a po
roce se společně vrátili na výsluní první ligy.
A jak dopadla poslední měření sil dnešních
soupeřů v druhé lize? Na podzim se Votroci
s Jihočechy utkali v domácím prostředí,
když po půlhodině hry vedli po hattricku Davida Vaněčka již 3:0, ale hosté zbraně nesložili a v 82. Filip Rýdel snížil na 3:2.
Naštěstí další branka nepadla a Votroci si
tak připsali důležité tři body.
Jarní odveta byla již vyrovnanější jak herně,
tak výsledkově. Jak to tedy 21. března 2014
v 19. kole FNL bylo?
SK Dynamo České Budějovice – FC Hradec Králové 1:1 (0:1)
Branky: 61. Benát – 29. Križko. ŽK: Herzán,
Hurka, Kalod – Halilovič. Rozhodčí: Ardele-

ánu – Kubr, Kotalík. Počet diváků: 2846.
SK Dynamo České Budějovice: Křížek –
Dvořák Aleš (55. Kalod), Lengyel, Deli,
Hanzlík – Klesa, Herzán, Hála (90. Brunclík),
Benát, Hurka (46. Linhart) – Chmelo
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Križko, Čermák – Malinský (76. Shejbal), Janoušek (89.
Plašil), Halilovič (65. Kulič), Hovorka, Zelený
– Vaněček
Poslední měření sil v Českých Budějovicích
„začalo“ zcela netradičně již hodinu před zápasem v zázemí stadionu Dynama. Votroci
měli k utkání připraveny obě sady dresů, tedy
černé i bílé. Jelikož domácí tým nastupoval
v kombinaci bílo-černé barvy, sudí Ardeleánu
nařídil, zabezpečit pro hostující tým sadu
dresů zcela odlišné barvy. Chvilku před utkáním to vypadalo, že Votroci k zápasu nastoupí
ve vypůjčených, modrých dresech. Naštěstí
po rozcvičce sudí uznal, že týmy i přes podobnost dresů rozezná, a tak hradečtí hráči
mohli nastoupit ve své černé barvě.
Po úvodním oťukávání měli první příležitost
domácí, když si na rozehraný přímý kop naběhl Herzán a od brankové čáry po zemi

Tabulka Synot ligy, sezóna 2014/2015, po 10. kole
1. FC Viktoria Plzeň

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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AC Sparta Praha
FK Baumit Jablonec
FK Mladá Boleslav
FC Baník Ostrava
Bohemians Praha 1905
FK Teplice
1.FC Slovácko
FC Zbrojovka Brno
SK Slavia Praha
FK Dukla Praha
1.FK Příbram
FC Slovan Liberec
SK České Budějovice
FC Vysočina Jihlava
FC Hradec Králové

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

2
1
2
2
2
1
5
2
3
0
3
2
6
5
1
3

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

22:8
14:4
20:8
16:7
8:13
15:13
14:9
20:16
14:16
13:15
9:16
12:18
11:10
7:20
6:15
4:17

23
22
20
17
17
16
14
14
12
12
12
11
9
8
7
6

8
7
5
2
5
1
-1
-4
-3
-3
-3
-4
-6
-7
-8
-9

Tomáš Koubek řeší v posledním
utkání spletitou situaci před dotírajícím Romanem Lengyelem. Utkání
nakonec skončilo remízou 1:1.

centroval před Koubka. Jeho přízemní, prudká přihrávka však malým vápnem projela
jak nůž máslem a ani nabíhající Chmelo míč
nedostihnul. Poté se hra přelila spíše na polovinu Dynama a Votroci měli také k dispozici několik standardních situací. Jednu
z nich ve 29. minutě využili. Na rohový kop
Emira Haliloviče si na přední tyč naběhl
Juraj Križko a hlavou ideálně trefil, 0:1.
Ke konci prvního poločasu nejvíce vynikal
Malinský, který domácí obraně permanentně utíkal a ta ho dokázala zastavit
pouze za cenu „žlutých“ faulů.
Druhý poločas začali Votroci ve velkém
stylu. Pět minut po začátku vyslal do brejku
Halilovič Malinského, který si poradil s Lengyelem, ten skončil v poloze sedmo na
zemi, jenže ve finální fázi mu míč poskočil
na drnu a tak míč skončil nad brankou vyběhnutého Křížka. Minutu poté se k sólu
vydal sám Halilovič, ale v poslední chvíli mu
domácí obrana míč ukopla. Po těchto příležitostech Votroků se Střeleckým ostrovem
snesl na hlavy domácích pískot.

Šanci srovnat měli domácí po hodině hry,
jenže propadlý míč z rohového kopu napálil
naběhnutý Hála vysoko nad. Co se nepodařilo jemu, to zařídil v 61. Benát, který se dostal
opět na propadlý míč po standardní situaci
a propálil vše, co mu stálo v cestě, 1:1. Po obdrženém gólu bylo před Koubkem pořádně
horko. Nejdříve hradecký gólman bravurně
zasáhl proti dorážce Benáta, aby za chvilku
konečky prstů vytáhl zpod břevna hlavičku
Lengyela. Na posledních 25 minut vyslal trenér Prokopec do boje zkušeného Kuliče. Ten
měl po chvilce ideální šanci skórovat, když se
na domácího brankáře řítil zcela sám, jenže
vyběhnutý Křížek jeho brejk zlikvidoval. Za
chvíli ho napodobil Hovorka, ale i tentokrát byl
domácí gólman na místě a jeho střelu vyrazil
na roh. Ke konci utkání se hra vyrovnala,
šanci měli ještě domácí, když si na centr
Klesy naběhl Chmelo a z otočky mířil těsně
vedle Koubkovy svatyně. Na druhé straně se
technickou střelou prosazoval Janoušek, ale
i jeho pokus skončil vedle, a tak se oba aspiranti na postup rozešli smírně.
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JuniOrSkÝ TÝm FC Hk
Liga juniorů 2014/2015

Určitě největší událostí posledních dvou duelů juniorky byl návrat hráče A mužstva Davida
Vaněčka, který se v juniorském týmu rozehrává. A David nenechal nikoho na pochybách, že
určitě bude pro „áčko“ přínosem. V obou duelech se prosadil střelecky a v podstatě „byl“
u všech gólů, které mladí Votroci vstřelili.
1.FC Slovácko – FC Hradec Králové 0:2 (0:0)
Branky: 61. Vaněček, 90+2. Habrman, Rozhodčí: Machálek – Vysloužil, Miko. FC HK: Jehlička – Drozd D., Kopřiva (74. Hrabar), Drozd P., Vobejda (c), Vaněček, Vyšehrad, Langr (67.
Vágner), Pago (85. Habrman), Zezula, Kratochvíl (90. Hynek). 1. FC Slovácko: Sedláček –
Prajza, Ohnutek, Petrucha, Fojtášek R., Machač, Kübl, Marek, groulík (83. Janečka), Zajíc,
Habák (74. Michna), Haša (c).
Odpovědný výkon celého mužstva přinesl zasloužený úspěch juniorky. Ovšem utkání na Slovácku bylo také o jednom návratu. Téměř po pěti měsících fotbalového půstu se
v mistrovském utkání 13. kola Juniorské ligy na Slovácku představil na hrotu útoku David Vaněček.
A byl to také on, kdo se dostal ve 4. minutě do šance. Ale tu stačil Sedláček v domácí brance
odvrátit. Ještě lepší pozici měl o čtyři minuty později Langr, ale i jeho ve stoprocentní šanci
stačil domácí gólman vykrýt. Domácí se snažili rozvrátit pružnou obranu Votroků dlouhými
nákopy na své útočníky, ale bez valného efektu. Snad jen standardní situace znamenaly
možné nebezpečí před Jehličkovou brankou. V 38. minutě domácí svoji největší brankovou
příležitost zazdili, když Zajíc před prázdnou brankou hledal ještě spoluhráče.
V druhé části hry přišel první rohový kop pro Hradecké. Ten zahrával Kopřiva, na jehož lehce
přetažený centr číhal u zadní tyče Vaněček a hlavou zamířil přesně 0:1. I v dalším průběhu
hry Východočeši dobře napadali rozehrávku domácích a ti, když se dostali za obranu, byli
v koncovce jaloví. Naopak to byli Votroci, kteří v nastaveném čase ztvrdili vítězství. To po
přihrávce Vágnera se střídající Habrman sice dostal do ostrého úhlu, ale zasekl si míč zpět
do hřiště a propálil Sedláčka k bližší tyči. Kombinačně byli v tomto utkání lepším týmem
hosté a zaslouženě si připsali tři body.
FC Hradec Králové – 1. SC Znojmo 3:3 (1:2)
góly: 14. Kopřiva, 61. Vaněček, 85. Vágner – 8., 9., yilmaz,, 76. Kirschner, ŽK: Obejda – Hříbek, Rozhodčí: Vlček – Arnošt, Novotný, Počet diváků: 120. FC HK jun.: Jehlička – Zezula,
Vyšehrad, Drozd Pavel, Drozd David – Pago (59. Káva), Vobejda, Kopřiva (59. Týfa), Kratochvíl – Vaněček, Langr (82. Vágner). 1.SC Znojmo jun.: Doleček – Honz (46. Sokol), Pokorný, Hrazdílek, Šálek – Vala, Leminh, Nehyba, Janák – Kirschner, yilmaz (88. Hříbek)
V dalším pokračování juniorské soutěže se v areálu v Orlické kotlině představilo jihomoravské Znojmo. V utkání se poprvé po svém návratu po zranění představil domácím příznivcům útočník David Vaněček, který se opět, tak jako v minulém zápasu na Slovácku, gólově
prosadil.
Úvod utkání byl pro Votroky jako ze zlého snu. První minuty vůbec nezachytili a již po deseti minutách prohrávali 0:2. V obou případech se prosadil Kubilay yilmaz. Nejprve si nejvýše vyskočil na rohový kop a nekompromisně hlavou zavěsil pod břevno hradecké branky,
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Do utkání juniorských výběrů na Slovácku se zapojil také David Vaněček, který se vrací
na hřiště po svém zranění.
FOTO: Karel Tejkl.

aby o minutu později přeloboval vyběhnutého Jehličku, 0:2. Votroky počáteční vývoj nikterak nezlomil a již po pěti minutách zareagovali snížením Adama Kopřivy, 1:2. Akce začala
u Davida Vaněčka, který našel na pravé straně Paga, ten si přímočaře obhodil znojemského
obránce a na hranici malého vápna našel hradeckého střelce. Po vstřeleném gólu Votroci
zjevně ožili a vytvořili si několik příležitostí, z níž ta Langrova ve dvacáté minutě jen o milimetry minula Dolečkovu branku. Poté se hra odvíjela spíše mezi vápny obou soupeřů.
Ovšem pět minut před přestávkou měl na své hlavě vyrovnání David Drozd, jenže jeho lehce
tečovaný míč skončil vedle znojemské svatyně. Do přestávky tak šli Votroci za nepříznivého
stavu 1:2.
Na začátku druhé části zápasu se hlavičkou prosadil David Vaněček, ale znojemský Doleček míč na brankové čáře zpacifikoval. O minutu později byl ve vyložené šanci Langr, jenže
brankáře ze svého dobrého postavení neprostřelil. Dočkal se až po hodině hry David Vaněček, který hlavičkou dorazil přihrávku Pavla Drozda, 2:2. Vítězství na stranu domácích mohl
strhnout s chutí hrající Langr, jenže svoji příležitost promarnil. A tak ke slovu přišli opět hosté,
když po zaváhání ve středu domácí obrany a po následném faulu Davida Drozda v pokutovém území měli výhodu pokutového kopu. Ten s přehledem proměnil Kirschner, 2:3. Domácí se i po této obdržené brance nevzdali a vyvinuli na soupeře ještě větší tlak, který
korunoval pět minut před koncem, po přihrávce Matěje Kávy a střele Davida Vaněčka, následnou dorážkou střídající Vágner. Stanovil tak konečný výsledek utkání, ve kterém se prosadil střelec Vaněček. Ten jednu naši branku vstřelil a na dalších dvou se podílel.
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s Vojtěchem Habrmanem, reprezentantem ČR U-18
V příštím týdnu v městě pod Bílou věží rozbalí své tréninkové tábory reprezentační výběry
do 18 let České republiky a Skotska. Týmy se střetnou ve dvou utkáních, přičemž to první
se odehraje již nyní v úterý 21. října na Bavlně a to druhé ve čtvrtek 23. října v Opatovicích
nad Labem. Oba zápasy mají shodný začátek v 15.00 hodin. Alespoň v jednom z nich by
neměl chybět hradecký dorostenec Vojtěch Habrman (17 let).
Vojto, jak se těšíš na reprezentační sraz
ve „svém“ městě?
Sice jsem ještě pozvánku na sraz nedostal,
ale když dostanu důvěru, určitě to bude pro
mne velká motivace. Přece jenom zde prostředí znám a hrál bych před očima lidí,
které tu každý den potkávám.
Čím bys chtěl na utkání hradecké fanoušky pozvat?
Určitě posledním reprezentačním zápasem
„osmnáctky“ proti Belgii, který jsme vyhráli
5:3. Skotové hrají jiným způsobem, jim vlastním, než Belgie. Určitě půjde o atraktivní
zápas.
Co pro tebe fotbal znamená?
Fotbal hraji od 5 let a od 7. třídy jsem kvůli

němu obětoval i to, že jsem šel od rodiny
a bydlím zde v Hradci Králové. Dříve na bytě
ještě s dalšími spoluhráči, nyní na Fotbalové
akademii FC HK Bavlna.
Na jakém postu se cítíš nejlépe?
Levé křídlo mi vyhovuje, rád hraji přes nohu.
Mám rád, když si mohu navést balón na
střed a svou silnější nohou třeba vystřelit
nebo vymyslet nějakou průnikovou přihrávku, a když už to středem nejde, tak si to
dám na levou a centruji před bránu.
Jaký máš ve své fotbalové kariéře největší
zážitek?
Určitě to bude můj první reprezentační sraz
ještě v U16, kdy jsme odcestovali na turnaj
do Turecka a tam jsem také vstřelil svůj první

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2014/2015, po 14. 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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FK Mladá Boleslav
AC Sparta Praha
FC Zbrojovka Brno
FC Vysočina Jihlava
1.FK Příbram
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
FK Baumit Jablonec
FK Teplice
Bohemians Praha 1905
FC Hradec Králové
FC Viktoria Plzeň
FC Slovan Liberec
1.FC Slovácko
FK Dukla Praha
SK České Budějovice
1.SC Znojmo FK
FK Varnsdorf
FC MAS Táborsko
FK Fotbal Třinec

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
13

11
10
9
8
8
7
7
7
6
5
5
5
4
5
4
3
2
3
2
1

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

2
1
3
1
2
4
5
5
4
5
6
7
6
8
8
8
6
9
12
10

32:9
31:7
30:13
38:27
30:15
32:27
28:23
28:23
35:25
20:19
22:28
34:25
27:21
24:35
20:25
22:32
21:36
20:45
12:56
11:26

34
33
29
29
28
24
23
23
22
19
18
17
16
16
14
12
11
11
6
5

13
15
8
5
7
0
-1
2
1
1
-3
-4
-5
-5
-10
-12
-4
-10
-12
-13

reprezentační gól proti Dánsku.
Ač teprve sedmnáctiletý, nastupuješ za nejstarší dorost.
Jak je těžké se prosadit
proti starším hráčům?
Nastupoval jsem za devatenáctku již na jaře minulé sezóny, takže již nějaké
zkušenosti mám. Je to fyzicky
náročnější než třeba v U17,
a také je zde téměř dvojnásobná zápasová vytíženost.
Je to něco jiného než v mladších dorostech, dbá se tu
také více na taktiku a přípravu
na soupeře.
Předminulé kolo Juniorské
ligy jsi dokonce na pět
minut nastoupil za náš klub,
a co víc, zapsal ses do listiny střelců …
Ano, byl to můj první start za
juniorku. Šel jsem do hry až
k závěru, takže jsem byl plný
sil na rozdíl od ostatních
hráčů. Hned po mém gólu
rozhodčí odpískal konec záVojtěch Habrman v utkání reprezentačních “18” ČR – Belgie.
pasu, takže to byla dvojnásobná radost.
Určitě si to všichni představovali trošku
V útoku hrál střelec Votroků David Vanějinak. Pevně věřím, že se áčko semkne
ček. Jak se ti s ním spolupracovalo?
a dnes zabojuje za tři body. Další výkony
Za těch pět minut jsme toho spolu moc nea výsledky budou mít určitě vzestupnou tenstihli :), ale už z lavičky byl David výrazným
denci.
hráčem ať už v osobních soubojích, nebo
Co bys trenérovi poradil před dnešním
třeba při hře v pokutovém území. Těch sevelice důležitým zápasem proti Českým
dmnáct gólu nedal jen tak. Navíc i proti SloBudějovicím?
vácku skóroval, takže věřím, že ho to po
Nechci být nějakým rádcem, ale hráči by
dlouhé pauze nakopne a pomůže už třeba
měli být po celých 90’ plně koncentrovaní
dnes proti Českým Budějovicím gólem
a hrát s maximálním přístupem. Neříkám, že
k zisku třech bodů.
to tak není, ale tohle byl třeba ze začátku seCo bys říkal třeba tomu, kdyby sis to mohl
s Davidem zopakovat, ale v „áčku“?
zóny problém naší devatenáctky. Fotbalově
Bylo by to určitě super, už jsem absolvoval
na Budějovice určitě mají.
jeden trénink s prvním týmem a David tam
Pojďme k tvému soukromí. Jakou školu
byl. Byl bych jenom za takovou zkušenost
nyní studuješ a s jakými výsledky?
rád. Měl bych možnost okoukat spoustu
Studuji Ekonomické lyceum v Lipkách s rozvěcí ať už u Davida, nebo u ostatních hráčů.
šířenou výukou anglického jazyka. Spojit
Určitě sleduješ výkony a výsledky celého
fotbal se školou není moc jednoduché,
A týmu. Co jim říkáš?
a když se k tomu občas připojí i ten náro- 11-

ďák, a nejste ve škole třeba týden, tak to pak
musíte všechno dohánět a není to vůbec
jednoduché. Já jsem ve 3. ročníku a rád
bych ho prošel bez nějakých obtíží, což se
mi zatím daří.
Jaké máš další koníčky?
Rád sleduji sport v televizi ať už je to fotbal,
nebo třeba tenis. Dalšími koníčky jsou třeba
sociální sítě.
Co holky?
Mám přítelkyni, se kterou jsem rok a půl, nechybí skoro na žádném mém zápase a mám
od ní obrovskou podporu.

Kam až bys chtěl svoji fotbalovou kariéru
posunout?
Rád bych se zapracoval do A mužstva
a poté podával stabilně dobré výkony v lize.
Samozřejmě jako každý mám nějaký sen,
že bych chtěl hrát někde v zahraničí, ale základ je tohle. Chci jít krůček po krůčku.
Máme kouzelný prsten a můžeme ti splnit jedno přání. Jaké?
Aby se mi splnilo to, na co jste se mě ptali
před touto otázkou.
Tak ať se ti to vyplní.
Děkuji.

V době přípravy Černobílého gólu do tisku dostala redakce informaci od reprezentačního trenéra U18 Pavla Malury, že Vojtěch Habrman bude k utkání se Skotskem nominován pouze
jako náhradník a s největší pravděpodobností ho hradečtí fanoušci na Bavlně v akci neuvidí.
I přes změnu v nominaci drží redakce ČBg Vojtovi v jeho reprezentační kariéře palce.

mezinárodní přípravné utkání
Česká republika u-18 – Skotsko u-18

úterý 21. října 2014, 15.00 hodin, SCm Bavlna
čtvrtek 23. října 2014, 15.00 hodin, Opatovice
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v ČernOžiCíCH TO žiJe,
Aneb FAnOuškY nAJdeTe všude
V úterý 7. října 2014 se uskutečnila historicky první beseda, rozhodně však ne poslední, mezi FC Hradec Králové a seniory
z Domova důchodců Černožice.
Setkání s lidmi pokročilejšího věku bylo
velmi příjemné. Vždyť věkový průměr klientů
domova důchodců je neuvěřitelných 85 let.
I přes pokročilý věk mají neobyčejný přehled o společnosti a skoro všichni, kteří se
besedy zúčastnili, aktivně sledují fotbalové
zápasy nejenom Votroků. Pozvání na besedu přijali hráči prvního týmu Jirka Lindr
a Petr Schwarz. “Jsem rád, že jsem se setkání mohl zúčastnit. Klienti domova důchodců prokázali i ve svém pokročilém věku
přehled o dění ve společnosti a zejména ve
sportu,” řekl po besedě se seniory Jiří Lindr.
Na babičkách a dědečcích bylo neskrývaně
vidět, jak velkou radost jim návštěva udělal
a také to, že se mohli s hráči prvoligového
klubu osobně seznámit. Zhruba hodinová
akce proběhla v přátelském duchu a sami

fotbalisti byli překvapeni, jak věrnými fanoušky umí senioři být a dozvěděli se od nich
i mnoho zajímavých informací. “Na podobném setkání jsem byl poprvé. Byl jsem mile
překvapen lidmi, kteří na besedu přišli. Měli
o fotbale přehled a bylo zajímavé poslouchat jejich příběhy z minulosti. Dokonce zde
byl pán, který se podílel na výstavbě Malšovického stadionu a vyprávěl nám, jak ho
v padesátých letech budoval,” řekl Petr
Schwarz.
Obyvatelům Domova důchodců Černožice
byly na závěr setkání předány i symbolické
dárky v podobě triček, klíčenek, plakátů
a senioři také získali podpisy od přítomných
hráčů. „Rádi bychom se za vámi na stadion
rozjeli, ale bohužel naši klienti již skoro
domov důchodců neopouští. Ale zápasy Votroků budou od dnešního setkání určitě sledovat ještě v hojnější míře,“ řekl závěrem
ředitel Domova důchodců v Černožicích
pan Martin Scháněl.

Jiří Lindr a Petr Schwarz seniorům trpělivě odpovídali.
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DVA MILIONY
NESTAČILY, NADACE
VYHLÁSÍ DALŠÍ GRANT

Nadace SYNOT rozdělila mezi
zástupce neziskového sektoru
celkem 2.135.000Kč. Jednalo
se o prostředky, které pomohou oblasti zdravotní, sociální, školství a zájmové činnosti,
kultury i sportu. Celkem si pro
příspěvek, o který si v rámci
grantového programu zažádali, přišlo 285 zástupců
nejrůznějších organizací. Žadatelů však bylo daleko více.
„Byl jsem doslova šokován tím, jak moc peněz chybí
v neziskovém sektoru. Téměř
pět set žádostí, které letos
dorazily do nadace, hovoří
za vše. Jsou dalším důkazem
toho, co tvrdíme již delší dobu
- tedy že stát bohužel nedodržel svůj slib a nedokázal se
postarat o peníze pro kulturu,
sport, charitu i další oblasti
neziskového sektoru,“ uvedl

Ivo Valenta, zakladatel Nadace SYNOT, která již 15 let
podporuje neziskový sektor
nejen na Slovácku.
Rozdělit 2 miliony korun
mezi tak velké množství žadatelů bylo pro grantovou
komisi velmi složité. „Nebylo
bohužel možné vyhovět všem,
ani přispět celou požadovanou částkou. Kvůli velkému
zájmu proto ﬁnanční pomoc
regionu v letošním roce zopakujeme tak, aby se dostalo
na co největší množství žadatelů,“ doplnila Magda Pekařová, tisková mluvčí skupiny
SYNOT.
Zakladatel nadace, Ivo
Valenta, který považuje současnou situaci za alarmující, k tomu dodává: „Rozhodl
jsem se, že vyhlásím ještě jeden, speciální vánoční grant.

O příspěvek z tohoto grantu
se budou automaticky ucházet všichni žadatelé, kteří
z kapacitních důvodů neuspějí v právě uzavíraném
grantovém kole. Grant bude
pochopitelně otevřen také
pro další subjekty i jednotlivce z celého Slovácka.“
Nadace SYNOT se soustřeďuje se na podporu kultury, sportu, školství a zájmové
činnosti, zdravotnictví a sociální oblasti. Kromě toho také
pravidelně oceňuje osobnosti, které se zasloužily o rozvoj
regionu v těchto jednotlivých
oblastech. Letos mezi neziskový sektor rozdělí přibližně
20 milionů Kč.

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.

DUK – PRI

OVA – JIH

Příbram čeká na své první ligové vítězství
nad Duklou. Z šesti zápasů skončily tři
vítězstvím Dukly a tři nerozhodně.

Baník získal v zápasech s Jihlavou 72%
všech možných bodů, což je více než
s jakýmkoli jiným ligovým soupeřem
(bilance 4-1-1).

LIB – SLO

TEP – BOH

Slovácko se v Liberci představilo 12x a ani
jednou zde nedokázalo zvítězit. Osmkrát
se radovali domácí a čtyřikrát skončil
zápas nerozhodně.

Teplice vyhrály z deseti domácích zápasů
s Bohemians hned osmkrát a pouze
dvakrát prohrály (listopad 2010 a květen
2003).

SLA – JAB

HKR – CEB

Slavia přivítala Jablonec už 20x a pouze
dvakrát s ním prohrála (bilance 8-10-2).
Obě vítezství Jablonce se zrodila v roce 2010
a obě skončila poměrem 0:3.

Souboj nováčků je zároveň soubojem
dvou týmů, které se v dosavadní sezóně
dopustily téměř stejného počtu faulů.
(HKR 175x - CEB 176x)

BNO – SPA

MBL – PLZ

Oba týmy letos sice vstřelily stejně branek
(14), ale Brno na ně potřebovalo o 21 střel
na branku méně než Sparta (40 - 61).

Duel Mladé Boleslavi a Plzně je soubojem
týmů, které vstřelily nejvíce gólů v prvních
poločasech (MBL 10 - PLZ 12).

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

23

24

26

27

28

KOTIŠ
HABLE
ŠTíPEK
HALILOVIČ
TRUBAČ
KRAJáK
Matěj
Jan
David
Emir
Daniel
Ondřej
*14. 3. 1985
4. 1. 1989
31. 5. 1992
4. 11. 1989
17. 7. 1997
20. 4. 1991
180 cm, 75 kg 183 cm, 78 kg 171 cm, 64 kg 179 cm, 72 kg 175 cm, 70 kg 178 cm, 69 kg

ÚTOČNíCi

5

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
Na jaký gól svého týmu nejraději vzpomínáte a proč?

Dominik Douša
Stanislav Vlček posílá Slavii do Ligy
Mistrů! 2. gól do sítě Ajaxu. Ještě teď
mi z toho běhá husina po celém těle!

Ali Vojna Vojáček
vzpomínám na všechny góly všechny jsou důležité
ale nejvíce vzpomínám na ten, když dal Kweuke
nůžky proti Teplicím za stavu 2:1 pro Teplice! .)

Lukyss Martínek
Podzim 2009, rozhodující zápas o tom, kdo přezimuje na 1. místě .. Teplice - Jablonec 1-0 (Mahmutovič) .. Neskutečná bomba z asi 25m do břevna,
do gólmana a do brány.

Milan Huppert
Na gol Milana Lutonského v utkání proti Plzni. Myslím že takhle
povedený gol od Zbrojovky dlouho
neuvidím.

Jiří Balogh
Marek Kincl a jeho gól proti Laziu v 93 minutě, který znamenal pro Spartu postup ze skupiny
do osmiﬁnále Ligy mistru.

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!

@monty025: Bosák: “Taková ta přihrávka, vem to kolem stadionu, vem mi dvacet deka
vlašáku a vrať se zpátky.” :D @sportCT #synotliga #plztep
@Mirek_48: Francis Narh mohl dát klidně dva góly. Docela smůla, že ten druhý gól
nedal. Nebo spíš netreﬁl míč. #Synotliga

@jirvi94: V minulé kvaliﬁkační pauze sestřelil Portugalsko Bekim Balaj, dnes vychytal
Matúš Kozáčik Španělsko. A pak že @Synotliga_CZ nemá úroveň :-)

SYNOT liga

www.synotliga.cz

@Synotliga_CZ

„Být na fotbale je moje práce.
A kdyby nebyla? Chodil bych stejně.”

DOSTANEME VÁS DO HRY

www.synot.cz

pArTner uTkÁní

VAK STAVBy, spol. s r. o. Hradec Králové
Firma VaK STaVBY, spol. s r. o. Hradec Králové byla založena 1. 4. 1993 oddělením stavební výroby od Vodovodů a kanalizací Hradec Králové s. p. Firma je pokračovatelem v dodávkách staveb „na klíč“ s působností v oboru výstavby nových vodohospodářských děl,
což jsou vodovody, kanalizace, čerpací stanice, vodojemy, atd., včetně rozsáhlých rekonstrukcí těchto zařízení. Zkušený tým pracovníků pokračuje v kvalitní práci, kterou odváděli
ve VAKu HK, s.p. Jedná se o kolektiv 35 pracovníků stálých a dle potřeby dalších 10 až 15
pracovníků sezonních. Vždy kvalitně provedená práce nejvyšší jakosti byla v roce 2003 oceněna získáním certifikátu kvality ISO 9001. Technické a personální vybavení firmy umožňuje
provádět i nejnáročnější opravy a rekonstrukce a od roku 1998, po spojení s německou firmou Karl weiss Berlín i rekonstrukce vodovodů a plynovodů bezvýkopovými technologiemi
hydros PLUS, hydros STELL, hydros BOy a hydros LEAD, které přinášejí ochranu životnímu
prostředí a snižují náklady při následných úpravách povrchů vozovek.
Spolumajitelem společnosti VAK STAVBy je Lubomír Zolman.
Jaký má pohled na sport člověk, který se
spíše pohybuje mezi stavebními stroji?
Sport je nezbytnou součástí mého
života a vždy vyplňoval můj volný
čas. Dnes ho již sleduji pouze u televize. Dříve jsem hrál fotbal za
Rudou Hvězdu Hradec Králové a ve
Farářství jsem se v kabinách potkával třeba s Ladislavem Škorpilem, který tam
v šedesátých letech působil.
Co pro Vás osobně znamená fotbal a spolupráce s fotbalovým klubem FC Hradec
Králové?
Hradecký fotbal sleduji od svých 6 let.
Ligová utkání jsem navštěvoval ještě
na starém hřišti u nemocnice a jsem
velký patriot hradeckého fotbalu.
Naše firma VAK STAVBy ho podporuje již několik let a fotbal „pod lízátky“
je moje srdeční záležitost.
Podporujete pouze A tým?
Ne, ne, podporujeme také Fotbalovou školičku při FC Hradec Králové.
Zde fotbalově vyrostli moji vnuci
Matěj a Martin, kteří nyní nastupují za
přípravku, takže pro malé, začínající
fotbalisty mám slabost a snažíme se
jim jako firma pomoci.
Partnerem klubu jste více jak 5 let.
Jaký máte s klubem největší zážitek?
-20-

Největší zážitky s hradeckým fotbalem již
mají punc historie. Zřejmě největší byl vyprodaný Malšák proti Spartě v roce
72 a pak vítězství v poháru v roce
95.
Co byste klubu popřál?
Přání bych rozdělil na tři části. První,
nový stadion! Já jen doufám, že se
již v současné době pracuje na nové verzi!
To druhé přání je, pravidelná účast v nejvyšší soutěži. A v neposlední řadě klubu
přeji spoustu talentů v mládežnické základně.

Pan Lubomír Zolman podporuje také ty nejmenší. Zde například dětský vánoční halový turnaj v prosinci 2013.

rOZHOvOr

s Josefem Hynkem, rektorem Univerzity Hradec Králové
„Když při přednášce použijete příklad z fotbalové taktiky, nudnou teorii to oživí,“ říká rektor
Hynek. Ve svém oboru patří mezi největší kapacity, které u nás působí. Profesor RNDr.
Josef Hynek, MBa, Ph.D., je rektorem královéhradecké univerzity a velký fotbalový fanoušek. Už přes dvacet let je hrdým příznivcem klubu z Hradce Králové. Nemohl proto chybět
při dalším návratu tohoto celku do SyNOT ligy. „Hradec Králové do ligy nepochybně patří
a věřím, že zde zůstane,“ říká Josef Hynek.
Jak dlouho fandíte hradeckému klubu?
Kde váš vztah ke klubu vznikl?
Hradecké „Votroky“ sleduji už více než dvacet let. To jest od doby, kdy jsem začal pracovat na místní univerzitě, a dobře si
pamatuji, když v roce 1995 tým zvítězil
v Českém poháru.
Byl to moment, který definitivně rozhodl
o vaší náklonnosti ke klubu?
Hradeckým bych určitě fandil, i kdyby tenkrát pohár nevyhráli. Jsem loajální člověk,
a protože sám obrazně oblékám dres Univerzity Hradec Králové, je pro mě samozřejmé, že fandím týmu, který také
reprezentuje naše město. A mám radost,
když se mu daří.
Hrál jste někdy fotbal?
Registrovaným hráčem jsem nikdy nebyl,
ale protože jsme blízko domu měli travnatý
plácek, v podstatě celé dětství jsem strávil
s kamarády a mičudou na tomhle hřišti.
Představovali jsme si, že budeme hrát jako
Maradona, Beckenbauer, Rivelino, Rossi či
Zico. Ale mně šla vždycky lépe matematika
než hlavičky, takže fotbalu jsem zůstal věrný
jen jako fanoušek.
Využil jste někdy matematiku ve fotbale či
při fotbale?
Natolik šílený matfyzák, abych si při zápase
počítal úhel a dráhu střely, tedy nejsem. Ačkoliv ale spojení matematiky a fotbalu zní
podezřele, všimněte si, jak nás při televizních přenosech redaktoři zahrnují stále větším množstvím statistických údajů. Víme
přesně, kdo toho kolik naběhal, kolikrát
a komu přihrál, kdy a jak přišel o míč – a to
všechno je jen zlomek informací, které špič-22-

kové týmy používají k analýze. Fotbal možná
nemá logiku, ale když víte, na kterou stranu
obvykle kope příslušný hráč penaltu, máte
jako brankář přece jen větší šanci mu ji chytit.
Jak často se dostanete na stadion
v Hradci?
Moje práce vyžaduje dosti časté cestování,
ale pokud mám příležitost, rád se přijdu na
malšovický stadion podívat a kluky podpořit.
Když se zadaří, vidím zhruba polovinu domácích zápasů.
Je pro vás fotbal vášeň, koníček, či jen zábava?
Fotbal je pro mne zábava i relaxace, ale také
třeba téma, které vám v cizině pomáhá
lámat ledy při služebních jednáních. Jména
jako Petr Čech nebo Pavel Nedvěd zná snad
polovina planety a velmi rychle vám umožní
vysvětlit, odkud vlastně přijíždíte. A když si
po dlouhém a náročném dni v práci večer
pustím utkání Ligy mistrů, velmi rychle ze
mne únava spadne.
Jak reagují zahraniční kolegové na
zmínku o českých fotbalových hvězdách?
Často zcela spontánně hned vypálí jméno
některého našeho fotbalisty a jsou hrdí, že
někoho od nás znají. Některá jména jdou
snadno, jiná – jako třeba Tomáše Rosického
– jsem zejména v Asii slyšel zkomolit neuvěřitelnými způsoby. Přiznám se, že sám
při první cestě do cizí země někdy hledám
na internetu jejich slavné sportovce, protože
vím, jak taková znalost partnery při jednání
příjemně potěší.
Dokážete propojit fotbal s povoláním,
které vykonáváte?

Fotbal – a sport obecně – jako téma otevírá
dveře nejen v cizině, ale často vám pomůže
i při vysvětlování problému, který se zdá být
složitý. Když při přednášce použijete příklad
z fotbalové taktiky nebo uděláte narážku na
výsledek včerejšího utkání, nudnou teorii to
oživí, zlidští a pozornost studentů se okamžitě zvedne.
Dokázal byste fotbal vyučovat jako předmět?
Říká se, že fotbalu u nás rozumí každý, ale
vyučovat ho jako předmět je přece jen něco
jiného. Myslím si, že každou práci má dělat
profesionál, který ji dokonale ovládá, a to já
v tomto případě určitě nejsem.
Vědí o vás studenti a zaměstnanci, že jste
fotbalový fanoušek?
To bychom se museli zeptat jich, ale vysokoškolské prostředí a sport k sobě nerozlučně patří. Proto není žádné překvapení, že
mnoho našich studentů i zaměstnanců pravidelně na stadionu potkávám, takže ti to
vědí určitě. A někteří naši studenti, jako
třeba brankář Jirka Lindr, jsou aktivními hráči
klubu.
Má u vás Jiří Lindr „výhodu“ tím, že je váš
student?
Vím, že na některých amerických univerzitách stačí, když jste skvělý basketbalista
nebo atlet, a o učivo se už moc starat nemusíte. U nás tomu tak ale není a i sportovci
musí studovat. Dobrých sportovců si však
vážíme a pravidelně je oceňujeme, takže

i Jiří Lindr už dostal z mých rukou cenu za
reprezentaci naší školy.
Který nejpamátnější okamžik máte s fotbalem spojený?
To je snadná otázka a věřím, že pro většinu
fanoušků z mojí generace to je mistrovství
Evropy ve fotbale z roku 1976. Vítězné tažení party kolem Viktora, Nehody, Ondruše,
Pivarníka, Dobiaše, které korunoval slavnou
penaltou Antonín Panenka ve finále v Bělehradu, je pro mne dosud nepřekonaný fotbalový zážitek.
Hradec je tradiční klub. Věříte, že se natrvalo usídlí v SYNOT lize?
Hradec Králové do ligy nepochybně patří
a věřím, že zde zůstane. Snad napodobí
i jiný klub, který sleduji. Studoval jsem na
univerzitě v britském Hullu v době, kdy
místní Tygři hráli třetí ligu. Propracovali se do
Premier League, první rok to neustáli, ale
hned další sezonu se dokázali vrátit. Letos
jste v přímém přenosu z wembley možná viděli Hull City ve finále FA Cupu proti Arsenalu. Bylo by skvělé, kdyby hradecký tým
dokázal něco podobného. A stejně jako Tygrům, i našim klukům by se jistě hodil nový
stadion.
Který je váš nejoblíbenější hráč a proč?
Pokud bych měl jmenovat jen jediného, vybral bych si Pavla Dvořáka. Znám dobře
jeho rodiče, jeho jsem viděl hrát už jako malého kluka a moc bych si přál, aby se mu
letos dařilo a padalo mu to do brány.

rOZHOvOr

s Marií Karalovou, přítelkyní Jakuba Chlebouna
Posledních dva a půl roku prožil hradecký stoper JaKuB CHLeBOuN na cestách mezi Evropou a Asií. Na fotbalový chlebíček si totiž vydělával tisíce kilometrů od domova ve vzdáleném Kazachstánu (Akzaik Uralsk, Irtyš Pavlodar). Část jeho angažmá s ním prožila i jeho
přítelkyně MaRie KaRaLOVá (22).
Jak na tohle období vzpomínáte?
Ze začátku to nebylo jednoduché. S Kubou
jsme byli ve vztahu 3 měsíce, když odletěl do
Kazachstánu. Díky Skypu a vzájemné důvěře
vzpomínám však na toto období v dobrém.
Moc ráda cestuji a poznávám cizí kulturu,
proto jsem byla ve svém živlu. Sama jsem po
maturitě v zahraničí rok pracovala, to byl
možná důvod většího pochopení a se vztahem na dálku jsem tedy problém neměla.
Jaké období jste v Kazachstánu prožila?
V Kazachstánu jsem byla třikrát na cca 3
týdny a prožila jsem si vždy velké dobrodružství (zařizování víza, hodinové cesty po
zničených silnících z letiště, létání přes válčící Ukrajinu).
Doporučila byste svým známým, prožít
tam třeba dovolenou?
Kazachstán skrývá řadu zajímavostí, které
však nejsou pro každého. Tato země by rozhodně neuspokojila člověka,
který vidí krásu dovolené
v ležení s drinkem u vody
a hraní společenských her
ve volných chvílích. Kazachstán je hlavně o poznání a zamyšlení se. S Kubou jsme navštívili hlavní
město Astanu. Byl to
obrovský zážitek, ze
kterého jsem měla
husinu. Na jedné
straně nejmodernější architektura,
na druhé straně
chudé chatrče.
Ráda bych se
tam někdy vrátila.
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Když Jakub odletěl na dva až tři dny k zápasu, co jste dělala v třistatisícovém
městě takhle sama?
Se smíchem vzpomínám na první noc
v Kazachstánu, kdy Kuba odletěl na zápas.
Bydleli jsme v přízemí v jednom hotelovém
pokoji a sotva se setmělo zabarykádovala
jsem dveře vším nábytkem, který jsem
unesla. Samozřejmě také Kuba musel být
na telefonu celou noc. :)) Moje obavy však
byly zbytečné, byla jsem ujištěna, že Kazachstán je bezpečná země. Na Uralsku
jsem byla denně v kontaktu s Verčou, přítelkyní Pavla Černého. Tyto dny bez chlapů
jsme trávily hodně spolu, ráda na ně vzpomínám. Další rok v Pavlodaru, kde žádní
Češi nebyli, to utíkalo méně, ale procházky, četba, vaření a nákupy mě uspokojovaly.
Jak jste přivítala zprávu o návratu vašeho
přítele zpět domů?
V ten moment jsme byli v Kazachstánu
spolu. Měla jsem obrovskou
radost, že se vracíme a to
hlavně kvůli nebezpečné
situaci na Ukrajině, přes
kterou jsme létali.
Jak jste se s Kubou
vůbec seznámila?
Seznámení proběhlo
přes mojí nejlepší kamarádku Petru, která
Kubu znala. Hodně
jsme si psali. Když
pak přiletěl po prvním roce z Uralsku,
setkali jsme se a od
první chvíle věděli,
že k sobě patříme.

Pocházíte z Litomyšle, odkud je také náš bývalý hráč
Vlasta Karal. Jste příbuzní?
Příbuzní nejsme, je to pouze
shoda jmen.
Jaké je vaše povolání?
Momentálně studuji třetí ročník na VOŠ, obor sociální
práce v České Třebové. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu ve Svitavách
a po maturitě rok pracovala
v Německu, nejdříve jako aupair a poté v pečovatelském
domě.
Co byste chtěla v životě
dělat?
Obor, který studuji, mě baví,
ale do budoucna bych se nebránila i jiným pracovním příležitostem. Například bych ráda zužitkovala jazykové
zkušenosti, které jsem načerpala v Německu.
Jaký máte vztah ke sportu?
Ráda vyrazím na kole, inlinech nebo si zaběhám, je to pro mě relax. Musím se však
přiznat, že všeobecný přehled o sportu
nemám. O fotbal jsem se začala zajímat, až
když jsem poznala Kubu a stejně mám
někdy pocit, že mi unikají pravidla...
Chodíte na fotbal?
Chodím pravidelně. Je to vždy obrovské napětí, které mě baví. :-)
Co když se večer v televizi sejde nějaký
seriál a na jiném programu přímý fotbalový přenos. Kdo ustoupí?
Nejsem příznivcem večerních seriálů, proto
radši podpořím přímý fotbalový přenos,
který zároveň vnímám jako Kubovu práci.
Jaké máte koníčky?
Ze všeho nejraději mám cestování. Koníčkem jsou pro mě i moji přátelé a rodina, relaxuji na kole či procházce.
Jaká je vaše vysněná dovolená? A s Jakubem?
Dovolenou bez Kuby bych si asi moc neužila. Zrovna nedávno mi řekl, že mu stále
píší fanoušci z Uralsku. Nabídla jsem mu, že
bychom se tam mohli někdy vrátit. Byla by
to sice trochu netradiční dovolená, ale umím
si jí představit třeba se spojením poznání zajímavých míst v Kazachstánu a Rusku, které

Marie Karalová společně s Jakubem Chlebounem při jeho
angažmá v Kazachstánu.

sousedí. Kuba si první rok na Uralsku prožil
nejúspěšnější sezónu, proto má k tomuto
městu vztah.
Jakub na vás prozradil, že báječně vaříte.
Co je vaše největší specialita?
Myslím si, že Kuba mé vaření ocenil nejvíce
v Kazachstánu, kde byl zvyklý na hotelovou
stravu (stále dokola skopové maso). Třetí rok
v Pavlodaru, kdy měl k dispozici svůj byt
s kuchyní, jsme si dopřávali českou klasiku.
Poslední dobou peču každý týden kváskový
chléb, na kterém si vždy pochutnáme. Chléb
je chutný, zdravý, zasytí a dlouho vydrží.
Můžete nám napsat recept?
Kváskový chléb: Kvásek smícháme s 200 g hladké
žitné celozrné mouky a přidáme 250 ml odstáté vody.
Necháme kynout přikryté přes noc či den. Poté si oddělíme trochu kvásku na příští pečení. Dále přidáme
250 g špaldové hladké mouky, 250 g žitné celozrné
mouky, 350 ml vody, 100 g různých semínek, asi 3
lžice soli a kmínu. Dortovou formu obejmu pečícím
papírem a důkladně promíchané těsto do ní vložím,
necháme kynout ještě cca 10 hodin. Poté pečeme necelou hodinu při vyšší teplotě, během pečení podliju
chléb hrníčkem vody. Po vytažení z trouby potřu chléb
vodou. Necháme vychladnout! Dobrou chuť :-)
Děkujeme za recept, který určitě naši fanoušci použijí a závěrem, co byste Jakubovi popřála do jeho další kariéry?
Na prvním místě hlavně zdraví, bez kterého
se toto povolání neobejde, udržení se v lize,
pevné nervy a další úspěšné fotbalové roky!
-2 5-

ženSkÝ FOTbAL

1. liga žen, ročník 2014/2015
7. kolo: FC Hradec Králové – SK DFO Pardubice 1:1 (0:0)
Branky: 88. Skálová – 73. Martínková. FC HK: Legerská – Robotová (70. Cemanová), Boráková, Benešová, Vlasatíková – Vacková (75. Chocholoušová), Lacinová, Brunová, Hýlová –
Kozáková. Skálová
V sobotu dopoledne se utkali dva rivalové z východních Čech. Hradec Králové ve svém
areálu přivítal Pardubice. Utkání nakonec skončilo smírně 1:1, oba soupeři si tak z utkání připsali jeden bod. V derby začaly náporem domácí hráčky, ale brzy se hra vyrovnala a obrany
nedovolily ani jedné straně se dostat do větší šance. Teprve po půl hodině hry se po pěkné
kombinaci dostala do šance Danihelková, ale nastřelila jen boční sít domácí branky. Hradec
nejvíce hrozil ze standardních situací.
Po přestávce Hradec získal výraznou převahu, která vyústila v dvojnásobné nastřelení břevna
Skálovou a Robotovou. Rčení ´Nedáš dostaneš´, opět zafungovalo. Hned po nastřelení
břevna se Pardubice dostaly k vhazování, které zužitkovala k průniku Krejcarová a následný
centr nekrytá Martinková dorazila do branky. Vzápětí mohla pojistit výhru pro Pardubice Danihelková, ale Legerská ji vychytala. Pak už to bylo z domácí strany o dobývání branky a po
sérii rohů nakonec v poslední minutě ten poslední proměnila ve vyrovnání hlavou Skálová.
Jiří Hruška, šéftrenér Hradce: „S Pardubicemi je to vždy podivný fotbal. Viděli jsme zajímavé utkání s výraznou naší převahou v druhé půli, ale paradoxně jsme málem tento poločas výsledkově nezvládli. Nakonec jsme museli brát alespoň bod, jelikož jsme vyrovnali
v poslední minutě. Zajímavosti jistě bylo, že za Pardubice hrálo sedm hráček, které oblékaly
v minulosti Hradecký dres.“
Okamžik z utkání “Votrokyň” proti Spartě, kde svěřenkyně trenéra Hrušky na své rivalky nestačily
.a prohrály 0:5 (autor snímku zfotbal.cz)
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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 26. 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.

Poslední MISS FC HK 2013 Lída Kotlandová přebírá korunku pro vítězku.
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FAnOuškOvSkÁ STrÁnkA
Postřehy od fanouška gunnyho

Během uplynulých týdnů si fanoušek Votroků věru mnoha radostných okamžiků neužil. Pokud budu pátrat v paměti, mohli jsme
být snad pár minut šťastní na Letné, když
nás Tomáš Malinský poslal do vedení 1:0
proti Spartě. A pár následných minut, po
které vedení trvalo, to bylo naše poslední
„blaho“.
Fanoušci, a nejen oni, si lámou hlavu – co
se stalo s týmem, který doma v prvních
třech zápasech nedostal branku a bavil diváky pohlednou hrou? Proč a kam zmizely
z trávníku fotbalové finesy Emira Haliloviče,
který v úvodu ligy kraloval na levé lajně?
Kam se poděla kreativní hra naší střední zálohy, která dokázala připravovat šance – a ty,
žel bohu, zůstávaly povětšinou nevyužity??
Kde je jistota obranné řady?
Nepohoda, nejistota, ztráta sebedůvěry
a trocha smůly přišly do kabiny Votroků
stejně nečekaně, jako podzim do Krušnohoří (omlouvám se za tu připomínku klasiků
našeho humoru Š+g v těchto těžkých časech). Náhle si neumíme přihrát 3x za sebou
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bez chyby, bojíme se hrát jeden na jednoho,
kazíme i ty z lehčích situací v ofenzivní i defenzivní práci. Týmu chybí jiskra...
Realizační tým reagoval změnami v sestavě,
ale kýženou změnu to bohužel zatím nepřineslo a po čtyřech porážkách v řadě se tak
dokonce řešila změna na naší lavičce. Zvítězil střízlivý přístup – trenér, který tým dokázal provést druhou ligou k postupu do
SyNOT ligy, dostal důvěru minimálně do
konce podzimu. Držím mu všechny palce,
aby už dnes začali Votroci opět vítězit.
Z dlouhodobé marodky se má již vrátit kanonýr David Vaněček a fanoušci na jeho
návrat čekají jako na Betlémskou hvězdu.
David to jistě nebude mít jednoduché, po
dlouhé pauze naskočí poprvé v kariéře
v nejvyšší fotbalové soutěži a čeká se od něj
velký příspěvek ke zlomení současné krize.
Pomoci by po několika týdnech mohl již
také internacionál Marek Kulič, který svým
fotbalovým umem, ale také zkušenostmi
a respektem k jeho osobě, může být důležitým článkem naší hry v dnešním zápase.
Votroci dnes hrají zápas,
který prostě MUSí vyhrát.
Třebas jen 1:0, ale všechny
body nechat doma. Náš
dnešní soupeř z Budějovic je
naším přímým konkurentem
v boji o příčky nad pásmem
sestupu, hrajeme tedy klasicky „o šest bodů“ a tráva
musí dnes pod Lízátkami
„hořet“. Pevně věřím, že reprezentační dvoutýdenní pauzy dokázal mančaft využít
k té nejlepší přípravě a uvidíme dnes klasický černobílý
balet, který soupeři nedá ani
milimetr hřiště zadarmo
a v těžké chvíli zvítězí!
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 Král. – Jablonec
Dukla – Jihlava
Slavia – Sparta
Ostrava – Bohemians
Teplice – Slovácko
Liberec – Ml. Boleslav
Brno – Plzeň

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

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

3:0
1:2
1:0
6:0
1:0
5:1
1:0
1:0

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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