všesportovní stadion hradec králové

Sobota 25. října 2014 v 17.00 hod.

Zápas 12. kola

FC Hradec Králové – FK Dukla Praha

Program 12. kola (31. 10 – 2. 11. 2014)

Program 13. kola (7.–9. 11. 2014)

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

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

partner utkání:

Vinotéka
Bezpalec

O Dnešním SOuPeŘi
FK Dukla Praha, a.s.

Éra slavné Dukly Praha skončila v r. 1994,
klub poprvé ve své historii, sahající k 1. říjnu
1948, sestoupil. Nedostatek prostředků a nevyjasněné vztahy fotbalu jako takového s armádou vedly k tomu, že Dukla se přihlásila
jen do třetí ligy. Hrála ji dva roky a až dohoda
s 1. FC Příbram znamenala možnost hrát na
Julisce profesionální druholigový fotbal. Trenér Ladislav Škorpil sestavil silný tým, který
s přehledem vybojoval postup a navíc přidal
účast ve finále Poháru ČMFS. Jenže závěrečný druholigový zápas ročníku 1996/97 byl
na Julisce posledním. Profesionální prvoligová licence a liga putovaly do Příbrami.
V Praze však zůstává všech osm mládežnických celků, které nesou stále tradiční název
Dukla Praha. Vedení mládeže pak na jaře
roku 1998 zakládá o.s. FK Dukla Praha a prostřednictvím delimitační smlouvy se odděluje
od FC Dukla a. s. FK Dukla Praha v r. 2001
získala spojením s Duklou Dejvice k mládežnickým týmům chybějící mužstvo dospělých
a vrátila tak klubu zpět ucelenou kontinuitu.
Jméno slavného klubu se tak znovu objevuje
v soutěži dospělých – v pražském přeboru.

Avšak mužstvo se potýká s nedostatečným
počtem kvalitních hráčů, a tak klub po dvouletém působení v páté nejvyšší soutěži v sezóně 2002/03 sestupuje do I. A třídy. V té
době krize vrcholí. V zimní přestávce ovšem
dochází k výraznému zvratu. Do FK Dukla
Praha vstupuje silný ekonomický partner, přicházejí kvalitní hráči a dochází tak k celkové
stabilizaci v klubu. Mužstvo bez ztráty bodu
v jarní části sezóny 2003/04 mění sestupové
starosti v postupovou radost a otáčí kormidlo
svých dějin zpět ke světlejším zítřkům.
K významnému posunu došlo před začátkem ročníku 2007/08. Majitel klubu Fotbal Jakubčovice se rozhodl převést druholigovou
licenci na nově vzniklou akciovou společnost
FK Dukla Praha. Po 10 letech se tak na Julisku vrátil profesionální fotbal. V těžké konkurenci bojovala Dukla prvním rokem
o záchranu, ale druholigovou příslušnost
uhájila.
Ve druhé lize působila Dukla pouze čtyři sezony. V ročníku 2010/11 pak soutěž jasně vyhrála a se ziskem 63 bodů vybojovala postup
do Gambrinus ligy.

Tabulka Synot ligy, sezóna 2014/2015, po 11. 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
FC Baník Ostrava
FK Teplice
FK Mladá Boleslav
Bohemians Praha 1905
1.FC Slovácko
SK Slavia Praha
FC Zbrojovka Brno
FK Dukla Praha
1.FK Příbram
SK České Budějovice
FC Slovan Liberec
FC Vysočina Jihlava
FC Hradec Králové

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

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

2
1
3
3
5
2
1
3
1
3
3
2
5
7
2
3

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

25:8
17:5
21:9
8:13
18:10
16:10
16:17
22:18
14:16
15:19
9:16
12:18
10:22
13:12
6:15
6:20

26
25
21
18
17
17
16
15
13
12
12
11
11
10
8
6

11
10
6
3
-1
-1
1
-3
-5
-6
-3
-4
-4
-8
-7
-12

SOuPiSKA FK DuKlA PrAHA, a.s.
Synot liga – podzim 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

RADA

Filip

5. 9. 1984

30 let 186 cm 78 kg

29

1

TeTOUR

David

18. 9. 1991

23 let 186 cm 81 kg

30

CHUDý

Martin

23. 4. 1989

25 let 187 cm 90 kg

2

JeřáBeK

Michal

10. 9. 1993

21 let 191 cm 81 kg

4

HANOUSeK

Matěj

2. 6. 1993

21 let 182 cm 74 kg

9

VOReL

Jan

1. 9. 1978

36 let 184 cm 81 kg

15

POSPíŠIL

Tomáš

30. 1. 1991

23 let 181 cm 76 kg

18

POLOM

Roman

11. 1. 1992

22 let 184 cm 78 kg

19

ŠTeTINA

Lukáš

28. 7. 1991

23 let 185 cm 85 kg

39

KARAVAJeV

Vjačeslav

20. 5. 1995

19 let 176 cm

22

KLUK

Dino

13. 5. 1991

23 let

27

PReISLeR

Dominik

20. 9. 1995

19 let 183 cm 71 kg

5

HANOUSeK

Marek

6. 8. 1991

23 let 185 cm 77 kg

7

POVAžANeC

Jakub

31. 1. 1991

23 let 181 cm 78 kg

8

ČAJIČ

Aldin

11. 9. 1992

22 let 182 cm 71 kg

14

GeDeON

Patrik

19. 7. 1975

39 let 173 cm 72 kg

23

KOVAľ

Róbert

16. 1. 1994

20 let 172 cm 63 kg

33

HLINKA

Marek

4. 10. 1990

24 let 182 cm 78 kg

JUROŠKA

Jan

2. 3. 1993

21 let 179 cm 70 kg

10

6

ROGeR

Néstor Albiach 18. 8. 1992

22 let 186 cm 81 kg

11

KRMeNČIK

Michael

15. 3. 1993

21 let 190 cm 84 kg

13

BeRGeR

Tomáš

22. 8. 1985

29 let 180 cm 69 kg

17

BeAUGUeL

Jean-David

21. 3. 1992

22 let

21

MANZIA

Bidje

24. 9. 1994

20 let 175 cm 68 kg

26

MAReŠ

Jakub

26. 1. 1987

27 let 183 cm 77 kg

Realizační tým:
Luboš Kozel – hlavní trenér, Jan Suchopárek – trenér, Tomáš Obermajer – trenér brankařů, Antonín Čepek – kondiční trenér, Petr Malý – vedoucí týmu, Jiří Blažek – technický
vedoucí, Pavel Hráský – fyzioterapeut, Radek Havala, Jaroslav Šefl – maséři, MUDr. Ladislav Šindelář – lékař, Jan Švestka – kustod
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OHlÉDnuTí ZA minulÝmi ZÁPASY

11. kolo: FC HK – SK Dynamo České Budějovice 2:3

Luboš Prokopec: „Myslím,
že porážka je pro nás krutá,
protože v podstatě jsme byli
herně lepší než soupeř. Ve
druhém poločase jsme si vytvořili několik šancí, ale bohužel jsme inkasovali tři laciné
branky, a proto jsme ten zápas prohráli.“
Aleš Čermák: „Asi jsme si
zasloužili ten zápas zremizovat, když to vezmu, co jsme
měli šancí a po dvou rychlých gólech, které jsme dostali z brejků. Byla to velká
škoda, neboť pak se zápas

těžko otáčí. Ve druhé půli jsme se moc snažili utkání otočit. Tlačili jsme soupeře a škoda
té třetí branky, která nás zas dostala směrem
dolů, neboť před ní jsme snížili na 1:2 a bylo
dost času na to s utkáním něco udělat. Vzápětí jsme opět inkasovali, což byla veliká
škoda. Myslím si, že jsme si aspoň remízu
zasloužili. A moje branka? emir dostal balón
na levou stranu a dal tvrdou přihrávku na
přední tyč. Naběhl jsem si, levou patou míč
lehce líznul a on skončil na štěstí v brance.“
David Vaněček: „Byl to pro
nás hodně důležitý zápas
a chtěli jsme ho za každou
cenu vyhrát. Měli jsme osm
devět velkých šancí, ale bohužel jsme z nich dali jen dva
góly. V produktivitě nás vyškolily Budějovice, protože třikrát vystřelily
na branku a daly tři góly.“
Pavel Dvořák: „Byl to pro
nás hloupý zápas, vždy, když
jsme se snažili v utkání zvednout, ale i když jsme dali
kontaktní gól, tak jsme za minutu inkasovali. Dostáváme
strašně hloupé góly a vpředu
jsme nebyli produktivní. A moje branka?
David Vaněček mně dal centr ze strany
a míč jsem pravačkou doklepl do branky.“
Připravil Petr Přibík

11. kolo Synot ligy, 18. října 2014:
FC HK – SK Dyn. Č. Budějovice 2:3 (0:2)
Branky: 63. A. Čermák, 73. Dvořák – 21.
a 64. Škoda, 30. Hora. Rozhodčí: Kovařík –
Paták, Dobrovolný. žK: 59. a 89. Križko, 65.
Kuciak, 90. Vaněček – 37. Herzán, 85. Kladrubský, 90. Hora, 90+3. Linhart. ČK: 89
Križko. Počet diváků: 2555.

FC HK: Kuciak – Holeš, Chleboun (60. Vaněček), Plašil, Mareš (46. Černý) – A. Čermák, Križko – Halilovič, Kulič (71. Shejbal),
Štípek – Dvořák.
SK Dynamo České Budějovice: Křížek –
Novák, Lengyel, Kladrubský, Hanzlík –
Klesa, Benát (79. Brunclík), Podstavek, Herzán (86. Kalod), Hora (90. Linhart) – Škoda.

V dalším utkání na Všesportovním stadionu se představilo mužstvo z jihu Čech
Dynamo České Budějovice. Obě mužstva
vstoupila do utkání aktivně, produktivnější však byli hosté, kterým se podařilo
vstřelit dvě branky. Po změně stran Hradec vstřelil Alešem Čermákem kontaktní
branku, ale o minutu později znovu inkasoval. V 73. minutě opět Votroci Pavlem
Dvořákem snížili na rozdíl jedné branky,
ale vyrovnat se jim i přes velkou převahu
nepodařilo. Po utkání nabídl trenér Luboš
Prokopec svoji rezignaci, kterou vedení
klubu přijalo. Luboši, děkujeme za vše,
co jsi pro hradecký fotbal vykonal.

NAVŠTIVTe weBOVÉ STRáNKy FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADeC KRáLOVÉ

www.fchk.cz
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JAK TO bYlO nAPOSleDY

Gambrinus liga, sezóna 2013/2014, 24. kolo
že by byl dnešní soupeř Votrokům vždy po
chuti, to určitě ne. Dávno je pryč „postupový“ gól Romana Fischera a s ním spojené
vítězné mistrovské utkání ze sezóny 2009/
2010, což znamenalo stvrzení návratu mezi
fotbalovou elitu.
Když si projdeme všechna utkání, tedy
mistrovská a přípravná, tak nám z posledních devíti utkání vyjdou pouze dvě vítězná
z přípravy a sedm proher. A co víc, Votroci
svému soupeři za poslední dvě společné sezóny v první lize (2011/20013) nedali ani gól
a součet branek je tedy 0:10 v neprospěch
našeho klubu.
Pryč od nepříjemné minulosti. Dnes všichni
pevně věříme v prolomení prokletí jménem
Dukla a ve vítězné utkání svěřenců trenéra
Pilného. Ale přeci jen, pojďme si připome-

nout poslední mistrovské měření sil z 21.
dubna 2013, kdy se po prohře 0:3 v domácím prostředí s týmem loučil trenér Jiří Plíšek a na jeho místo přicházel dnešní kouč.
Jak to tedy bylo?
FC Hradec Král. – FK Dukla Praha 0:3 (0:0)
Branky: 65. Borek, 75. Přeučil, 82. Pospěch.
Rozhodčí: Jech – Filípek, Vlasjuk. Počet diváků: 3490.
FC HK: Koubek – Plašil (68. Hadaščok),
Hájek, Fukal, Poděbradský – Štěpán (74.
Strnad), Šisler, Hochmeister, Harba – Kulič
(58. Klapka), Uškovič.
FK Dukla Praha: Rada – Romera, Štětina,
Vorel, Vrzal – Malý (78. Kalouda), Gedeon,
Borek – Hašek (70. Přeučil), Pospěch, Albiach.
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V úvodu utkání vládla na hřišti z obou stran
opatrnost a ani jedno z mužstev se do útoku
zrovna nevrhalo. Poprvé zahrozili hosté
z Prahy v 19. minutě, kdy zcela osamocený
hlavičkoval Pospěch, avšak jeho pokus
mezi tři tyče nezamířil. Ovšem domácí se
nenechali zahanbit a kontrovali technickou
střelou Dušana Uškoviče, tu musel brankář
Rada s vypětím všech sil vyrazit na rohový
kop. Z něho se již žádná slibná příležitost
neurodila.
Hradečtí začínali více držet míč na svých kopačkách a usilovali o vstřelení úvodní
branky utkání. O čemž všechny přítomné
přesvědčil slovenský střelec Dušan Uškovič,
jeho pumelice však zastihla brankáře Radu
připraveného. V druhé polovině prvního poločasu si diváci příliš fotbalové krásy neužili,
Dukla hrála ze zabezpečené obrany a domácí se nemohli vůbec prosadit. Ve 44. minutě se Tomáš Koubek prezentoval efektním
zákrokem, když se ho rozhodl z hranice pokutového území prověřit Malý. Prakticky
hned z protiútoku se k zakončení dostal
i Hradec Králové, ale střela Uškoviče z voleje skončila pouze v boční síti.
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Do druhé pětačtyřicetiminutovky vstoupili
lépe fotbalisté Dukly a jejich aktivita se jim
málem hned gólově vyplatila. Hostující
Hašek hlavičkoval zcela neatakovaný v bezprostřední blízkosti Koubka, naštěstí jeho
pokus minul královéhradeckou branku o několik centimetrů.
V 65. minutě přišel jako blesk z čistého nebe
zásah Dukly Praha, Borek se nadechl k obdivuhodnému sprintu a jeho cesta skončila
až přímou přízemní střelou, jenž rozvlnila síť
za bezmocným Koubkem, 0:1. O deset
minut později udělil pražský celek domácím
pořádnou lekci z produktivity. Střídající Přeučil se pohledně obtočil okolo dvou hráčů
a technickou střelou zvýšil stav utkání, 0:2.
Veškeré naděje na bodový zisk utnul osm
minut před koncem Pospěch, který svoji hlavičku umístil naprosto přesně, 0:3.
Plíškova parta tak bohužel neprolomila prokletí s názvem Dukla Praha, když z posledních čtyřech utkání vyznívá skóre 0:10
a nulový bodový zisk. Hradec tak po utkání
24. kola Gambrinus ligy zůstal i nadále na
sestupové pozici a ligu pro krajské město
nezachránil.

rOZHOvOr

s emirem Halilovičem a Mirzou Rahimičem
V předloňské sezóně tým hradeckých Votroků angažoval po delší době zahraniční fotbalisty. Do města pod Bílou věží nejdříve přišli dva hráči z Bosny a Hercegoviny Haris Harba
a talentovaný Asim Zec. Po měsíci je doplnil i třetí v řadě EmiR HALiLOViČ. Zatímco první
dva jmenovaní již v klubu nejsou, tak emir Halilovič zde působí již třetím rokem. A co víc,
emir patří k základním pilířům týmu Luboše Prokopce. Šikovný bosenský středopolař však
v našem klubu nezůstal dlouho sám. V létě ho doplnil miRZA RAHimiČ. Bosenský trenér,
jenž má v klubu FC Hradec Králové na starosti ty nejmladší talentované fotbalisty.
Jak se klukům s odlišnou kulturou u nás
žije?
emir Halilovič: Mně se tady líbí, Hradec Králové je klidné město.
Mirza Rahimič: Já jsem v Čechách devátý
rok a již jsem si zvykl. Práce v cizině mě
vždycky lákala, chtěl jsem poznat jinou kulturu, jiný lidi. Začátek byl těžký, ale rychle
jsem se otrkal. Dnes už ani nevím, kdy jsem
začal mluvit česky. Možná hned po půl roce.
Dnes jsem spokojený, mám okolo sebe bezvadný lidi a životní standard je vyšší, než
doma.
Jak došlo k vašemu angažování v FC Hradec Králové?
emir Halilovič: Byl jsem v kontaktu s Harisem Harbou, který v Hradci Králové hrál.
Soutěž již začala a v jednom z rozhovorů se
mi zmínil, že by potřeboval spoluhráče
a parťáka. Vše se dořešilo přes pana Plíška.
Mirza Rahimič: Jeden známý z Brna založil
v Sarajevu firmu a přes jeho kontakty jsem
se dostal nejprve do Poštorné na Moravě,
kde jsem ještě hrál půl roku druhou ligu
a následně jsem přešel do Chrudimi, kde
jsem také začal s trenérskou kariérou. Od
léta jsem zde.
Dá se již dnes říct, že byste se zde zabydleli natrvalo?
emir Halilovič: Zatím současné angažmá
beru jako práci. Kdyby přišla nabídka do Rakouska, půjdu tam. Ale nikdy člověk neví, co
přijde. Takže třeba tady dostanu novou
smlouvu a můžu zde zakotvit. Nebo mně do
života vstoupí nějaká blondýnka a jsem zde
natrvalo (směje se).

Mirza Rahimič: Já jsem zatím o tom nepřemýšlel. Sám jsem zvědavý, kam mě trenérská kariéra zavede. Nechám to osudu.
Oba jste muslimského vyznání, tudíž nekonzumujete vepřové maso. V Čechách je
naopak po tomto mase největší poptávka.
Jak jste se s tím vyrovnali?
emir Halilovič: Já s tím problém nemám.
Když máme s týmem společný oběd a v menu je vepřové, trenér Podhajský vždy zařídí,
abych dostal kuřecí nebo hovězí.
Mirza Rahimič: Nejsem ortodoxní muslim,
tudíž jsem vepřové ochutnal. Ale je to spíše
o chuti. Já jsem zvyklý na hovězí nebo drůbeží, proto preferuji to.
V Čechách se můžete setkat i s nacionalistickým chováním některých jedinců. Zažili jste to?
emir Halilovič: Na jednom fóru jsem zaregistroval fanouška našeho klubu, který má
problém s muslimy, ale víc jsem po tom nepátral. Každý má právo na své vyjadřování.
Mirza Rahimič: Já osobně jsem se s tím tady
moc nesetkal. Po svém příchodu jsem samozřejmě musel pár lidem vysvětlovat, že
zdaleka nejsem Jugoslávec, že jsem občan
svobodné země Bosna-Hercegovina. Bylo
to spíš o vysvětlování.
Jak vaše zahraniční angažmá vnímá rodina?
emir Halilovič: Táta si již trochu zvykl, máma
stále ne. Ale berou to, že je to pro mě práce.
Mirza Rahimič: U nás je to podobné. Začátky byly horší, dnes je to lepší. Snažíme
se oba jezdit pravidelně domů, takže to rodiče zvládají. Ovšem když přijedu domů,
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první den jsou všichni nadšení, druhý den je
v pohodě a ten třetí již koukají, kdy pojedu
do Čech (směje se). Zkrátka, jak se u nás
říká „Za tři dny každého hosta dost.“
Jak se vám líbí v Čechách, přesněji
v Hradci Králové?
emir Halilovič: Hradec se mi líbí, a jak jsem
již říkal, je to pro mě ideální a klidné místo.
Párkrát jsem byl v Brně a v Praze, jinak jsem
zatím neměl čas Čechy moc poznat.
Mirza Rahimič: Město se mi líbí, ale jsem zde
od července, takže jsem ještě neměl čas,
poznat ho. O víkendu mám zápasy a turnaje, a když mám v týdnu odpoledne čas,
sednu na kolo a jedu do lesa. Přírodu mám
rád a navštívil jsem například v Jeseníkách
Dlouhé stráně.
Co byste chtěli v Čechách poznat?
emir Halilovič: Lákají mě Krkonoše. Jsou
poměrně blízko, ale ještě jsem neměl čas
tam zajet.
Mirza Rahimič: Hodně jsem slyšel o Moravě.
Zavítal jsem jednou do Mikulova, kam bych
se chtěl ještě vrátit a navštívit vinný sklípek
s cimbálovkou a poznat místní kulturu.

Ke každému chlapovi patří žena. Jak jste
na tom vy?
emir Halilovič: Mám pár kamarádek, ale nic
vážného. V Bosně jsem měl přítelkyni, ale
mým odjezdem do Čech se vztah přetrhal.
Jsem volný (směje se).
Mirza Rahimič: Já vztah s českou přítelkyní
v současnosti ukončuji (směje se).
Český člověk si večer zapne televizi
a najde si tam ten svůj program. Co vy?
emir Halilovič: Já spíš koukám na filmy přes
internet. V televizi sleduji sportovní přenosy
nebo vybrané pořady. Líbí se mi „Ano, šéfe!“
Mirza Rahimič: Taky sleduji internet, ale to
spíš proto, abych měl přehled, co se děje
doma. Některé české filmy jsem viděl a líbí se
mi třeba „Marečku, podejte mi pero“ nebo
„Kurva hoši...“ Ovšem Češi mají samozřejmě
jinou mentalitu, takže si myslím, že u nás by
moc oblíbené nebyly. Mně se ale líbily. Ze
seriálů se mi líbí „Hříšní lidé města pražského“ nebo ze současnosti „Comeback“.
V současné době se rozehrála kvalifikace
o EURO 2016 ve Francii. Jak na tom tým
Bosny a Hercegoviny je?

emir Halilovič: Na MS v Brazílii jsme světu
ukázali, že fotbal hrát umíme, ale v kvalifikaci
jsme první zápas s Kyprem prohráli. To bylo
velké zklamání, pak přišly dvě remízy s walesem a s Belgií. Ale snad přes zaváhání
z úvodu ještě postoupíme.
Mirza Rahimič: Já to beru tak, že postup do
Brazílie byl pro náš fotbal to nejlepší, co se
mohlo stát. Samozřejmě, když jste nahoře,
opět se dostanete dolů. Nejsme Německo.
V národním týmu se utvořila výborná parta
okolo Džeka, Misimoviče, Pjaniče. Do budoucna je to stále silný tým a jsem přesvědčený, že se na euro dostaneme.
Dá se třeba zápas národního týmu Bosny
a Hercegoviny sledovat na nějakém televizním kanále?
emir Halilovič: V televizi ne, ale na
internetu najdu všechno, včetně
přímého přenosu.
Jak je na tom Bosna a Hercegovina na úrovni mládeže? V Hradci Králové byl talentovaný Zec...
emir Halilovič: Asim odešel
z Hradce do týmu FK Sarajevo.
Tam působil půl roku, dal šest
nebo sedm gólů, ale dnes
opravdu nevím, kde je..
Mirza Rahimič: U nás je hrozné,
po tom, co se u nás stalo (válka
pozn.), dát vše hned dohromady.
Ale myslím si, že práce s mládeží
se u nás zlepšuje, ovšem detailní
přehled o mládežnické kopané
u nás v Bosně nemám. Jen sleduji výsledky národních týmů,
kde je to střídavé. Máme mnoho
talentů, ale je otázkou, jak se
s nimi pracuje. My nemáme takové podmínky, jako jsou zde.
Ovšem zlepšuje se to a budoucnost vidím velice pozitivně.
Co znamená pro lidi v Bosně
a Hercegovině fotbal?
Mirza Rahimič: Náboženství. My
nemáme hokej či jinou zábavu,
snad jen basket.
Co byste si do budoucna přáli?
emir Halilovič: Abychom s týmem
zachránili pro Hradec první ligu.
A pak? Aby měl Hradec nějaký

pěkný a pořádný stadion. Tenhle je divný
a špatně se na něm hraje. Přál bych si, aby
se náš tým dostal úplně někam jinam, ne
jenom působit v boji o záchranu. A pro
sebe? Prosadit se někde, někde na vyšší
úrovni. Ale když se bude hrát o evropu tady,
tak budu spokojený zde (směje se).
Mirza Rahimič: Já přeji hlavně klubu, aby měl
nový stadion. To je důležité jak pro image
klubu, tak pro image města. Daleko líp se
pak bude všem pracovat, budou sem rádi
chodit mladí fotbalisti a vše bude o úroveň
výš. Sám pro sebe si přeji, abych byl klubu
prospěšný. Pak budou spokojeni i v klubu.
Chci dělat dobrou práci a fotbal v Hradci Králové pozvednout.
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JuniOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015

FC Hradec Králové jun. – FC Slovan Liberec 0:4 (0:2)
Branky: 18., 66. Kaiser, 23. 50. Luckassen, žK: Bouška, Rozhodčí: Ulrich – Blažej, Hůlka,
Počet diváků 115. FC HK jun.: Jehlička – Drozd David, Zezula, Drozd Pavel, Kratochvíl –
Pago (78. Václavek), Vobejda, Kopřiva, Týfa (57. Heger) – Šultes (39. Langr), Káva (67. Vágner). FC Slovan Liberec jun.: Zoul – Bouška (82. Zítka), Maršálek, Bong, Ondráček – Kaiser
(67. Tabeira), Machuča (78. Vojtěšek), Soungole, Marcos – Drobílek, Luckassen (75. Polívka)

V dalším utkání Juniorské ligy dostali mladí Votroci od svého soupeře lekci po všech stránkách. Po celou dobu utkání tahali za kratší konec a hosté z Liberce si po zásluze odvezli
všechny body za výhru 4:0.
Úvod utkání svěřencům trenéra Frimmela vůbec nevyšel a liberecký tým se dostal do vedení
poměrně lacino, když odkopnutý míč z kopačky Kaisera překvapivě skončil za zády vyběhnutého Jehličky, 0:1. Než se stačili Votroci z prvního gólu oklepat, přišlo další zaváhání ve
vlastním pokutovém území, kterého využil hbitý Luckassen a zvýšil na 0:2. Ve zbylých minutách prvního poločasu se hra převážně odehrávala před šestnáctkou Hradce, ovšem hosté si žádnou gólovou příležitost již nevypracovali. Po nepovedené první části se Votroci chtěli v té druhé rehabilitovat a výsledek pokud možno zkorigovat. Náznak přišel hned minutu
po přestávce, když si na centr Týfy nejvýše vyskočil Langr, ale jeho hlavička skončila těsně
nad libereckou brankou.
V hlavičkovém souboji stoper Votroků Lukáš Kratochvíl (foto K. Tejkl). To však bylo ze strany domácího týmu vše. Po této
šanci totiž přišla další ledová sprcha z kopaček libereckých hráčů. Nejprve Machučova střela trefila záda Luckassena
a ten se tak mohl podruhé v zápase zapsat do listiny střelců. Za další čtvrtjuniorky s Libercem Karel Tejkl).
hodinu, po libereckém
„bagu“ před Jehličkou
v brance Votroků, se také
podruhé v zápase radoval hostující Kaiser, 0:4.
I v závěru utkání byli liberečtí hráči lepším
týmem a konec zápasu
si s přehledem pohlídali.
Dnes domácí juniorka
bohužel herně i výsledkově propadla a hosté si
po zásluze připsali tři
body.
-10-

rOZHOvOr

se Zdeňkem Pago, hráčem juniorského týmu FC HK
Dvacetiletý ZDEněK PAgO byl díky svému zranění více jak půl roku mimo fotbalový trávník. Po svém návratu se však blýskl jak při venkovním utkání na Slovácku, tak hlavně před
domácími příznivci proti Znojmu. Jeho gólová přihrávka na první branku Votroků měla parametry „velkého“ fotbalu.
Jak jsi sám viděl situaci po přihrávce od
Davida Vaněčka a následného pasu na
Adama Kopřivu, který míč již jen uklidil do
prázdné branky.
David si míč zpracoval na prsa a dobře mi přihrál. Dal mi ho ideálně do běhu, takže já jsem
si ho jenom posunul před obránce a utekl
jsem mu, protože jsem byl v rychlosti a on
stál. Šel jsem do vápna a viděl jsem situaci
jeden na jednoho. Vlevo byl další stoper, tak
jsem si ho obhodil zprava a následně jsem
našel Adama. Ten to krásně uklidil do branky.
Poslední dvě utkání ti vyšla na jedničku
a trenér Frimmel tě hodně chválil. Těší to?
Samozřejmě. Když jste v pozici, že dobu nehrajete a nějakým způsobem se do toho dostáváte zpět, tak každá pochvala povzbudí,
nalije sil do žil a je to hodně příjemné.

Za juniorku nastupoval po svém zranění
také David Vaněček. Je znát, když je
v týmu podobná opora?
S Davidem se mi hrálo strašně dobře, protože vpředu udrží strašně moc balónů. Je
v osobních soubojích silný. Vy pak máte
psychickou podporu, protože víte, že když
mu přihrajete míč, on to nezkazí, o to víc si
věříte sám. Do týmu je určitě přínos.
Jaký je v kabině?
Úplně super. Vůbec nás nebere jako mladší
kluky, zasměje se s námi, prostě je do party.
Jsi odchovanec hradecké kopané. Ovšem
na konci dorosteneckého věku jsi byl poslán do Olympie Hradec Králové. Neměl jsi
strach, že by ses již také nemusel vrátit?
Do Olympie jsem byl poslán, když začínala
Juniorská liga a já byl věkem ještě doroste-

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2014/2015, po 15. 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
1.FK Příbram
FC Vysočina Jihlava
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
FK Baumit Jablonec
FK Teplice
Bohemians Praha 1905
FC Slovan Liberec
FC Viktoria Plzeň
FC Hradec Králové
1.FC Slovácko
FK Dukla Praha
SK České Budějovice
1.SC Znojmo FK
FK Varnsdorf
FC MAS Táborsko
FK Fotbal Třinec

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
14

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

2
3
2
4
5
3
2
2
4
5
4
3
3
1
2
3
6
2
0
2

2
2
3
2
2
4
5
5
4
5
6
7
7
9
9
9
6
10
12
11

33:10
32:9
32:14
34:16
39:29
34:28
32:23
29:23
37:26
21:20
31:21
35:26
22:32
24:39
21:28
23:36
22:37
20:46
15:57
12:28

35
33
32
31
29
27
26
26
25
20
19
18
18
16
14
12
12
11
9
5

14
12
11
7
5
3
2
2
1
-1
-2
-3
-6
-8
-10
-12
-6
-10
-12
-16

nec. Bylo to v období po zranění, když jsem si přetrhnul křížový vaz v koleni. Zpočátku
jsem se trochu bál, že to již
s fotbalem nebude ono, ale postupem času, když jsem dal za
sezónu 18 gólů, jsem si začal
opět věřit. Na rozehrání to bylo
ideální.
Jak si začínal s fotbalem?
Pocházím z Dobrušky, kde jsem
v šesti letech taky začínal. V devíti letech jsem přestoupil do
Náchoda a od dvanácti jsem
v Hradci.
Jaký máš fotbalový vzor a jakému týmu fandíš?
U mě je to jednoduché. Vzor
mám, je to Cristiano Ronaldo
a s ním je spojený také tým,
tedy Real Madrid. Tomuto klubu
fandím od mala, doma mám
povlečení, pyžamo.. Zkrátka
všechno, prostě ho žeru.
Fotbal jistě zabere mnoho
času a musíš mu obětovat
skoro vše. Zbývá ti energie
ještě na další koníčky?
Moc ne. Mezi koníčky patří počítačové hry,
hlavně FIFA a tak trochu holky (rozesměje
se). Já každý den do Hradce dojíždím
z Dobrušky, což mi zabere zhruba hodinu
a půl z mého volného času.
Na jakého trenéra ve své kariéře nejvíce
vzpomínáš?
Určitě na mého úplně prvního trenéra Miloše
Killara, který mě trénoval ještě v Dobrušce
jako malého kluka. Dodnes zůstal mým fotbalovým tátou.
Jaký máš největší fotbalový zážitek?
Největší fotbalový zážitek je spojen s mým
začátkem kariéry, kdy jsem nastupoval ještě
za Náchod a dostali jsme se do finále Danone Cupu v Lyonu. Sice jsme tam skončili
poslední, ale na finále přišlo 15 tisíc diváků.
Tam jsem se setkal se Zinedinem Zidanem,
s kterým jsem si potřásl rukou.
Juniorka hraje svoje zápasy v novém
areálu v Orlické kotlině. Kde však nacházíte azyl pro trénink?

Trénujeme na Malšáku a na Dukle, předzápasový trénink je v Orlické kotlině. Areál je
perfektní, včetně trávy. Máme tady výborné
tréninkové možnosti.
Přiblížil bys fotbalový život hráče juniorského výběru?
Trénujeme šestkrát až sedmkrát týdně. Tréninky jsou přizpůsobené klukům, kteří navštěvují školu. Já to mám trochu lepší,
protože navštěvuji pomaturitní studium a to
mně zabere tři hodiny denně. Jinak zápasy
máme každé pondělí. Následující den je pozápasový trénink s regenerací, středeční je
lehčí, ovšem ve čtvrtek dostaneme do těla.
Ráno jsme v posilovně a odpoledne intenzivní hry na hřišti. V pátek je střelba, sobota
volno a v neděli předzápasový trénink s taktikou, kde nám trenér popisuje soupeře,
zkoušíme si standardky a tak podobně.
Co by sis v budoucnu přál?
Prosadit se do kádru áčka tady v Hradci
a zahrát si zde první ligu.
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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.

CEB – SLA

JIH – BNO

Ačkoli má Slavia ze zápasů v Českých
Budějovicích lepší celkovou bilanci než
domácí tým, z posledních třech zápasů si
odvezla pouze jeden bod.

Jihlava zatím na svém hřišti Brnu ani
jednou nepodlehla. Ve třech zápasech mu
navíc dovolila vstřelit pouze jednu branku.

BOH – LIB

HKR – DUK

Z celkových 24 zápasů proti Liberci jich
Bohemians vyhráli šest. Všech šest těchto
výher se zrodilo v Ďolíčku.

Oběma týmům se střelecky daří hlavně
v prvních poločasech, ve kterých vstřelily
tři čtvrtiny svých gólů. Hradec 3 góly ze
čtyř celkových, Dukla 7 z devíti.

PRI – OVA

JAB – TEP

Ve vůbec prvním vzájemném zápase obou
týmů v Příbrami vyhrál Baník 5:1. V tom zatím posledním naopak triumfovala po výhře
4:0 Příbram.

Z 18 zápasů Teplic v Jablonci jich hned
polovina skončila remízou. Z posledních
pěti zápasů pak skončily nerozhodně
rovnou čtyři.

SLO – PLZ

SPA – MBL

Už šest zápasů čeká Slovácko na domácí
výhru nad Plzní. Naposledy jí doma porazilo
v prosinci 2005 v poměru 1:0.

Mladá Boleslav letos z celkových 16 gólů
vstřelila venku pouhé dva. Sparta se celkem
treﬁla 14x, z čehož devět gólů padlo před
vlastními diváky.

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

PILNý
Bohuslav
trenér
22. 3. 1973

BARBORíK
Róbert
trenér
13. 6. 1968

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: Róbert Barborík – sportovní manažer, Martin Černík – sekretář,
Helena Výborná – ekonom, Milan Šedivý – marketing. Milan Ptáček – správa sportovišť.
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
Jakou posilu byste uvítali do svého oblíbeného týmu a proč?

Jakub Smola
Rád bych ve Slavii Marka Suchého, kterého
pamatuji jako mladého bojovníka v sešívaném dresu, který Slavii velice pomáhal.

David Šulc
Do Liberce zpět Kováče pod jeho vedením
obrana fungovala výborně a návrat Breznanika do zálohy. Jeho góly z poza vápna
s milimetrovou přesností nám chyběj.

Svatopluk Hill
V Baníku bych rád vidĕl ještĕ zahrat Marka
Jankulovskeho, protože tahle osobnost Baniku by si to ještĕ zasloužila!

Martínek Pech
Rád bych viděl v Dynamu Milana Škodu
a vytvořili by v útoku
s bratrem vražedné duo.

Jan Roháč
Rosický do Sparty,
tahák pro českou
ligu, pro Spartu +,
pro repre +.

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!

@ZLinhart: Důležitý tři body a dobrý výkon týmu!! gratulace @kladry k úspěšné
premiéře! #HRKCEB #Synotweet #Synotliga

@Cannoneer8: Neskutečný gól Šumulikoskeho a Slovácko vede v Liberci 1:0!
#Synotweet #slovacko

@JanPetrus_: Narozdíl od Svěrkoše a Jankulovského se Baroš znovu nezranil. Už to je
výhra pro Baník. #OVAJIH #Banicek #synotliga
@19ws92: Trochu ironické, že v Praze zrovna probíhá #signalfestival a zároveň se kvůli
zhasnutým světlům na Julisce nedohraje #DUKPRI #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

VINOTÉKA VíTěZSLAV BeZPALeC
Partnerem dnešního utkání se Sigmou Olomouc je VinOtéKA VítěZSLAV BEZPALEC, kterou mohou naši fanoušci nalézt
buď v OD Kaufland v Hradci Králové, nebo
v NC Albert v Trutnově. Vinotéka nabízí své
široké klientele vína z vinařství Vinofol z Novosedel, Vinařství Vajbar z Rakvic a Vinařství
Tomáš Krist z Milotic.

„Veškerá naše vína máme
přechutnaná, takže našim
zákazníkům dokážeme odborně poradit. V zásobě
máme vždy okolo 50 druhů
vína od ledových a slámových vín, přes výběry z bobulí a hroznů až po jakostní
vína. V nabídce máme také
velice kvalitní stáčená vína,
která jsou cenově dostupná
pro všechny naše zákazníky,“ říká majitel vinotéky
Vítězslav Bezpalec.
Vinotéka v hradeckém Kauflandu a trutnovském Albertu
nenabízí pouze kvalitní vína,
ale ke zpříjemnění volného
-20-

času také doplňkový sortiment jako čistě přírodní čaje od společnosti BIOGeNA, širokou škálu pečených čajů, olivové oleje od
renomovaných výrobců, nakládané olivy či
čistě přírodní džemy, bez jakýchkoliv konzervantů.
„Jsme si vědomi, že ke kvalitnímu vínu také
patří kvalitní doplňkový sortiment. Proto se
našim zákazníkům snažíme vyjít
vstříc i doplňkovým sortimentem,“
doplňuje informaci pan Bezpalec.
Pan Vítězslav Bezpalec patří k velkým fanouškům Votroků, kterého
můžou fanoušci FC Hradec Králové vídat skoro na každém domácím utkání. Dnes proti Dukle
Praha tomu nebude jinak a majitel
vinoték o poločasové přestávce
předá třem šťastným fanouškům,
kteří budou vylosováni, kvalitní
víno. „Co jiného bych mohl fantastickým hradeckým fanouškům
také věnovat,“ směje se pan Bezpalec a věří, že v dnešním utkání
Votroci uspějí a tři body zůstanou
„pod lízátky“.

ženSKÝ FOTbAl

1. liga žen, ročník 2014/2015
Osmé kolo první ligy žen přeneslo napínavé utkání v Hradci Králové, kde Slovácko rozhodlo
o své výhře v posledních minutách. Slavia vyhrála v Liberci a Plzeň slaví první výhru v letošním
ročníku, když porazila Pardubice a díky lepšímu skóre posunula soupeřky na poslední příčku.
FC Hradec Králové – 1.FC Slovácko 1:2 (0:0)
Branky: 81. Ninczová – 53. Janků, 89. Strnadová. žK: Benešová (FC HK). FC HK: Legerská
– Vacková, Benešová, Vlasatíková, Boráková – Brunová, Lacinová, Táborská, Hýlová (81.
Kvapilová) – Kozáková (68. Jančová), Hrbková (58. Ninczová). 1. FC Slovácko: Bednaříková
– Lysáková, Čeriová, Polášková, Janků – Kubicová (62. Cvernová), Strnadová, Fabová –
Březinová, Strožová (78. Braunerová), Sedlačíková
Postavení obou týmů v ligové tabulce pasovalo do role favorita Slovácko, ale zápasy soupeřů 8. kola ligy žen nebývají jednoduché. Do utkání vstoupilo lépe hostující Slovácko.
Hráčky měly pohyb, dobře kombinovaly, ale objevila se známá bolest, malý důraz před brankou. A tak hradeckým stačila jen pozorná defenzíva, zhuštěný prostor před vlastní brankou,
nakopávané míče s ojedinělými pokusy o rychlé brejky. Jakés takés šance měly hráčky
hostí, ve 13. minutě střela Kubicové nad, později závar před brankou Hradce, ale bez střely
a střela Strnadové do náruče Legerské. Ze spousty standardních situací pak většina míčů
končila u Legerské nebo na obranné hrázi domácích hráček. Hradec zahrozil v prvním poločase jen jednou, ve 38. minutě po hlavičce
Vlasatíkové, zachraňovala Bednaříková a následně Polášková odkopem na roh.
Druhý poločas začal podobně jako první –
převahou Slovácka. V úvodu přišla nejpěknější akce utkání. Kubicová vybojovala míč
ve středu pole, zakombinovala se Strnadovou, ta dlouhým pasem našla na levé straně
Janků, která po úniku udělala kličku brankářce a umístila míč do sítě – 0:1. Slovácko
se pak snažilo držet míč a hlídat vývoj utkání.
Domácí hráčky se snažily dlouhými nákopy
dostat míč před Bednaříkovou, ale obrana
Slovácka si s tím dlouho věděla rady. Až
v 81. minutě vyběhla Bednaříková na podobný míč příliš daleko z branky a Ninczová
v hlavičkovém souboji s Čeriovou dokázala
přehodit i brankářku Slovácka – 1:1. Slovácko i přes tento gól dokázalo touhu po vítězství bojovným výkonem naplnit. V 89.
minutě přistrčila Lysáková míč Strnadové, ta
napřáhla a její bombu odraženou od břevna
zaregistrovala Legerská až za brankovou
čarou. Slovácko si tak připsalo tři body
a upevnilo si třetí místo v tabulce.
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rOZHOvOr

s Davidem Vaněčkem, útočníkem FC Hradec Králové
DAViD VAněČEK jE ZPět A říKá:
UDěLám VšECHnO, AByCH SPLAtiL DůVěRU FAnOUšKů
Útočník David Vaněček má za sebou možná nejtěžší období ve své kariéře. Na jednom
z květnových tréninků si při rutinním cvičení nadvakrát zlomil kotník a bylo zle. Následovalo
dlouhé léčení a téměř půl roku bez fotbalu. Ale třiadvacetiletý útočník ukázal srdce bojovníka, svědomitě plnil pokyny lékařů, aby mohl zase sázet branky v dresu Votroků. A v minulém utkání proti Českým Budějovicím došlo k té dlouho očekávané chvíli. Celý Malšovický
stadion přivítal elitního kanonýra zpět na hřišti skandováním a bouřlivým potleskem. „Bylo
to něco úžasného a obrovské zvýšení už tak velké motivace. Chtěl bych fanouškům moc poděkovat,“ neskrýval emoce David Vaněček.
Davide, vraťme se o pár měsíců zpět, kdy
došlo k tvému zranění. Věděl jsi hned, že
je zle?
Ano, při jednom cvičení, kdy jsem šel do
skluzu, se mi sekla noha a já na ni celou
vahou dopadl. Pak jsem slyšel prasknutí,
jako když se přelomí větev. V tu chvíli jsem
věděl, že je zle. Hned jsem s nohou zkoušel
hýbat, vůbec mě nebolela. Byl jsem asi
v šoku, až když jsem na ni stoupl, věděl jsem,
že to dobré nebude. V kabině se mi udělalo
špatně a naštěstí byl zrovna přítomen pan
docent Karpaš, který mi už v kabině diagnostikoval zlomeninu. Hned mě odvezl do nemocnice, kde se na rentgenu zjistilo, že je
noha zlomená dokonce nadvakrát.
Jak to zapůsobilo na psychiku, přeci jen
měl jsi před sebou několik měsíců bez
fotbalu..
Když mě přivezli na nemocniční pokoj, tak
jsem si to teprve uvědomil. V první okamžik
to byl pocit bezmoci a smutku. Ale po
chvilce už jsem to začal brát tak, jak to je.
Přemýšlel jsem, jak tuhle událost nejlépe využít, abych byl silnější. V neposlední řadě
jsem se chtěl co nejdřív vrátit na hřiště.
Popiš nám, jaká byla tvoje náplň běžného
dne?
Den jsem měl vyplněn především synem,
kterému byl v době zranění měsíc, takže
jsme vedle sebe leželi 24 hodin denně. Na
druhou stranu bylo pozitivní, že jsem si
-22-

k němu za tu dobu vytvořil obrovské pouto.
Pak když jsem jen odešel na kontrolu, hned
se mi po něm stýskalo (směje se). To mi zůstalo dodnes. Další náplní byly knihy, jelikož
jsem velký čtenář. Ale určitě nejvíc času jsem
se věnoval synovi Davidu Sebastianovi.
Co všechno si musel při léčení podstoupit
a jak to bylo náročné?
Mám za sebou spoustu kontrol, jelikož se
nakonec doktoři domluvili, že zkusíme místo
operace konzervativní léčbu, tak jsem musel
docházet každý týden na rentgen, aby byla
noha pod kontrolou. V případě, že by se
kost hnula, tak by musela přijit na řadu operace. Takže hlavním úkolem bylo hlídat,
abych si s nohou nikde nehnul. Dával jsem
si opravdu velký pozor, protože operace by
léčení prodloužila. Po několika týdnech, kdy
jsem měl sádru, jsem začal posilovat břicho
a horní polovinu těla. Pak mi sundali sádru,
tak jsem začal docházet na každodenní rehabilitace a pomalu se zapojoval do programu kolo a bazén. Poté jsem už začal
i běhat, ale nejhorší bylo překonat blok
v hlavě, který mi nedovoloval se pořádně zapřít, vystřelit nebo jít do souboje.
Byl si s kabinou v kontaktu, a jaké to bylo
sledovat kluky pouze z tribuny?
S klukama jsem si psal v podstatě neustále.
Byl jsem v kontaktu i s trenéry a kondiční trenér Jarda Svoboda byl u mě doma v podstatě každý týden, kdy jsme konzultovali, co

Samozřejmě v neproměňování šancí, kdyby se dalo už přidat v posilování a taky ve
bychom proměnili alespoň třetinu tutových
vyvážení stravy mi hodně pomohl. Z tribuny
šancí, které jsme v každém zápase měli, tak
byly zápasy mnohem vypjatější, než když
se určitě teď nacházíme úplně na jiných mísjsem sám na hřišti. Nejhorší byl asi zápas
tech.
v Pardubicích, kde jsem seděl vedle střídaDnes přijede Dukla Praha, co musí Hraček. Ale obrovská euforie po konečném
dec zlepšit, aby se mohl na konci zápasu
hvizdu vše předčila. Skákal jsem tam pak za
radovat ze zisku tří bodů?
klukama přes celý stadion, bez berlí, po
Jak už jsem říkal v předchozí odpovědi, zájedné noze. Až jsem si pak myslel, že mi
kladem úspěchu bude produktivita a samonoha upadne, jak mě bolela kyčel (směje se).
zřejmě nasazení, které musí byt ale u všech
Proti Českým Budějovicím jsi naskočil do
a vždy.
utkání v 60. minutě a tribuny tě vítaly bouřMáš ty osobně nějaké cíle do konce selivým aplausem a skandováním. Těší tě tazony?
ková podpora fanoušků?
Rozhodně chci zachránit Hradec v SyNOT
Samozřejmě mi to dělá velkou radost. Bylo
lize, kam bez diskuzí patří a přispět k tomu
to úplně úžasné. Cítit takovou podporu po
góly a asistencemi.
mém docela vážném zranění, kdy jsem na
vstup na trávník čekal snad
přes 170 dní. To bylo něco
úžasného a obrovské zvýšení
už tak velké motivace. Chtěl
bych fanouškům moc poděkovat, vážím si toho a slibuji jim,
že budu dělat všechno, co jen
půjde, abych jim jejich důvěru
splácel!
A hned sis připsal gólovou
asistenci, to byl pro tebe
osobně povedený návrat?
Na hřiště jsem šel s tím, že ten
zápas prostě musíme otočit a začali jsme Budějovice přehrávat.
Nepustili jsme je skoro z půlky,
bohužel jsme hned po snižujícím
gólu inkasovali třetí branku.
I přesto nás to nepoložilo a bojovali jsme dál. Při druhém snížení tam na mě šel dlouhý balon
mezi dva obránce, posunul jsem
si ho kolem Lengyela a pak už
jsem jen chtěl trefit Pavla Dvořáka, což se povedlo. Věřil jsem,
že ten třetí gól dáme, ale bohužel se tak nestalo. Takže povedený návrat bych to hodnotil
z pohledu, že jsem nahrál na gól
a noha drží, ale určitě ne z výDavid Vaněček při přebírání ocenění za nejlepšího
sledkového.
hráče zápasu FC Hradec Králové – SK Dynamo
Kde vidíš hlavní příčiny toho,
České Budějovice (2:3)
že se Votrokům zatím nedaří?

rOZHOvOr

s Anežkou Milfaitovou, přítelkyní Davida Štípka
DAViD štíPEK (22) je v našem klubu na hostování z plzeňské Viktorky a patří k základním pilířům Prokopcovy sestavy. Před svým angažmá ještě okusil hostování v Mladé Boleslavi, ale
jak sám řekl: „Anabáze v Boleslavi nepatří k mým světlejším zážitkům.“ V jeho kariéře je mu
velkou oporou přítelkyně AnEžKA miLFAitOVá (21), která s ním prožívá dobré i zlé. Nyní
s ním bydlí v Hradci Králové.
Jak se Vám tady líbí?
V Hradci se mi moc líbí, je to krásné město.
Stačila jsem tady poznat pár zajímavých míst,
jsou tu krásné parky, kam chodíme s Davidem a naším pejskem na procházky. A ve
srovnání s Mladou Boleslaví, kde se nedalo
dělat skoro nic, protože to je průmyslové
město, tak jsem tady velmi spokojená.
Když David přišel s možností odejít na východ Čech, jaká byla vaše reakce?
Ze začátku jsem si říkala, že je to docela daleko. Ale samozřejmě jsem z toho měla radost, protože ve Viktorce David neměl
nejlepší období a toužil hrát pravidelně v základní sestavě. Těšila jsem se také na to, že
poznám nové město, nové lidi a atmosféru na
Malšovickém stadionu.
Jak jste se seznámili?
Seznámili jsme se na střední škole a dokonce
jsme spolu chodili do stejné třídy. Jelikož měl
David individuální plán, tak se ve škole objevoval velmi málo a jiskra mezi námi přeskočila ve 3. ročníku. Musím říct, že jsem měla
štěstí potkat ve škole tak výjimečného kluka.
Patří sport k vašim koníčkům?
Ano, jako malá jsem dělala závodně sportovní gymnastiku, moc mě to bavilo a byla
jsem v ní úspěšná. Bohužel jsem s ní musela
skončit kvůli zdravotním problémům. Nyní
pravidelně navštěvuji fitness, když je hezké
počasí chodím ven běhat, jezdím na kolečkových bruslích a občas si s Davidem zajdeme zahrát squash nebo tenis. Sport je pro
mě důležitý, nejen tím že si udržuji postavu,
ale také si pročistím hlavu a přijdu na nové
myšlenky.
Zajímala jste se o fotbal ještě před známostí s Davidem?
-24-

Abych pravdu řekla, tak mě fotbal moc nezajímal. V rodině jsme 4 sestry a jediný kdo sledoval fotbal, byl náš taťka. V současné době
se ale ráda podívám na kvalitní zápasy např.
z ligy mistrů.
Jaký máte s fotbalem největší zážitek?
To je těžká otázka... Zážitků mám hodně, ale
tím největším je asi když vyhráli s Plzní titul.
Poslední zápas se hrál zde v Hradci a byla
jsem osobně fandit. Plzeň potřebovala vyhrát
k jistotě titulu, což se nakonec povedlo. David
dokonce do zápasu zasáhl a o to byla moje
euforie ještě větší. Byl to nepopsatelný zážitek, na který ráda vzpomínám.
Sledujete zápasy Votroků?
Ano, nenechám si ujít ani jeden zápas. Pravidelně chodím fandit na stadion a občas jez-

dím kluky podpořit i na venkovní zápasy,
pokud to není moc daleko, jinak to sleduji
přes internet.
V současné době probíhá soutěž o MISS
FC HK. Přihlásila byste se?
O miss už jsem slyšela, ale o tom, že bych se
do soutěže přihlásila, jsem nepřemýšlela. Sice
ráda sleduji podobné soutěže, ale na to, abych
se do nich přihlásila, nemám sebevědomí.
Jaké je vaše povolání?
V současné době nemám žádnou práci, ale
v předchozím zaměstnání jsem pracovala
jako recepční ve fitness v Plzni. Tady si hledám něco podobného.
Kde byste nejraději s Davidem prožila dovolenou?
S Davidem kdekoliv:) Ale máme jeden společný sen, kde chceme jednou strávit dovolenou a tím snem jsou Maledivy. Jinak mě lákají
exotické destinace, miluji velké horko, opalování, velké písečné pláže a průzračné moře.
Prozraďte nám na Davida nějaký drb. Třeba, uklízí rád?
Uklízení se spíše vyhýbá, ale když potřebuji
s něčím pomoct a hezky ho poprosím, tak
rád pomůže. Naopak musím říct, že je David
výborný kuchař. A rád sleduje kuchařské pořady se Zdeňkem Pohlreichem.

V minulém čísle ČBG nám přítelkyně Jakuba
Chlebouna slečna Karalová prozradila, že
ráda vaří. Jak jste na tom s kuchyní vy?
S kuchyní jsme si velmi blízké. Vařím skoro
každý den, když dojdou nápady, zajdeme si
na jídlo do restaurace. Ráda vařím moderní
kuchyni a experimentuji. Občas vaříme s Davidem společně:)
Jakým jídlem byste Davidovi udělala největší radost?
Asi kdybych mu uvařila pravou českou svíčkovou, kterou mu vaří jeho maminka a on si jí
vychvaluje. Bohužel na svíčkovou si ještě netroufám.
Jste společně čtyři roky. Plánujete třeba již
nyní veselku a následně rodinu?
Zatím máme ještě dost času, ale určitě plánujeme do budoucna svatbu i rodinu. Nyní
jsme si pořídili pejska, francouzského buldočka, takže máme doma veselo.
Co byste Davidovi a hradeckému fotbalu
přála?
Jelikož se jim teď moc nedařilo, tak bych jim
přála, aby začali vyhrávat, byli se svými výsledky spokojení a dostali se rychle pryč
z posledního místa. Držím jim moc palce
a věřím, že v Synot lize budeme vídat Votroky
i v následujících letech.
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rOZHOvOr

s Lídou Kotlandovou, MISS FC HK 2013
říká se do roka a do dne, to platí i v případě volby Miss FC HK, která startuje nyní. Jak se
již stalo tradicí i letos hledají fanoušci, fotbalisté, partneři a sponzoři FC HK svou Miss pro
rok 2014. Tak neváhej, přihlas se a vyhraj. Krása této soutěže spočívá v tom, že ji může vyhrát kdokoli, jedinou podmínku, kterou musí dívka splnit, je být starší 16 let a odeslat svou
přihlášku do 26. října. Proč se přihlásit? Své zkušenosti s minulou volbou miss FC HK, nám
zodpověděla loňská vítězka LíDA KOtLAnDOVá.
Je to rok, co jste zvítězila a stala se miss
FC HK pro rok 2013, co se od té doby
změnilo?
Pokud se ptáte na můj osobní život, tak se
toho samozřejmě stalo
hodně, nemyslím si však,
že by se jednalo o nějaké
zásadnější změny. Pokud
mohu váš dotaz propojit
s klubem, nevidím žádnou změnu až na to, že
Hradec postoupil z Fotbalové národní ligy do
Synot ligy.
Pomohlo Vám vítězství
i k dalším příležitostem?
Co se týká příležitostí
ohledně dalších soutěží
miss, tak bohužel ne.
Přesto musím říct, že to
byla úžasná příležitost zúčastnit se minulý
rok této soutěže a dokonce i zvítězit, za což
jsem si následně užila báječnou dovolenou.
Na kolika zápasech FC HK jste za poslední rok byla?
Abych byla naprosto upřímná, tak musím
říct, že jsem na moc zápasech nebyla, na
moji obranu to však bylo z důvodu studijního vytížení.
Vzpomenete si někdy na soutěž? Je něco,
co Vám přinesla?
Každý, kdo se podobných soutěží zúčastní,
na to nikdy nezapomene. Je to zajímavá
zkušenost ať už vyhrajete nebo ne. Samozřejmě, že do toho jdete s tím, že chcete vyhrát, kdo by nechtěl získat pobyt u moře
zadarmo. Já se tak podívala do Itálie-Kalá-26-

brie. V soutěži navíc poznáte mnoho zajímavých lidí, a když máte štěstí, odnesete si
na památku krásnou korunku.
Jaká část soutěže pro Vás byla nejtěžší?
Neřekla bych, že by pro
mě byla jedna disciplína
těžší než druhá, vůbec nejtěžší je prosadit se, když
všude kolem vás jsou
krásná děvčata.
Přihlásila byste se znovu?
Vždy, když je před vámi nějaká výzva, je potřeba zamyslet se, zda to za to stojí.
To, ale nakonec stejně nezjistíte, pokud to nezkusíte.
Já si to prožila, takže můžu
mluvit z vlastních zkušeností a rozhodně bych do
toho šla znovu. Poznala
jsem mnoho nových zajímavých lidí a navíc
mě to opravdu bavilo.
Proč jste se přihlásila? A jaké šance jste
si dávala?
Abych řekla pravdu, tak jsem o této soutěži
nevěděla, ale moje šéfová z agentury mi ji
doporučila a já si řekla, že to zkusím. Byla
jsem ráda za tuto příležitost, ale ohledně
šancí nedokážu odpovědět, byla zde
opravdu velká konkurence.
Co byste poradila dívkám, které se letos
přihlásí?
Jedna univerzální rada, kterou bych jim
dala, není. Záleží na všem, podle mě je důležité být svá, protože jen tak můžete na
ostatní zapůsobit. Není se čeho bát, hlavní je
si to užít.

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
Gunnyho pohádka o spící krásce

Téměř na den přesně 18 měsíců trvala trenérská mise Luboše Prokopce na lavičce
hradeckých Votroků. Začal famózně - trápící
se Votroky dovedl v prvním utkání své prvoligové trenérské kariéry k šokující výhře na
půdě Teplic. Pro zplihlého fanouška černobílých barev šlo o jiskřičku naděje na možný
zvrat v sestupové tajence ročníku 2012/
2013. A pro nejmladšího trenéra s vítězným
zápasem na kontě v historii nejvyšší fotbalové soutěže u nás o jistě ohromné povzbuzení do další práce. Avšak již o týden
později přišlo první tvrdé střetnutí s tuzemskou fotbalovou realitou ...

Domácí zápas se Slováckem mohl v případě
výhry přinést Votrokům obrovskou šanci udržet si prvoligovou příslušnost. O poločase
jsme vedli 2:1 a všichni jsme věřili ve 3 body.
Pak však přišly "velké chvíle" arbitra zápasu
Michala Patáka, který zcela nesmyslně dvakrát "vyžlutil" hradeckého záložníka Harbu,
zápas jsme v posledních 10-ti minutách ztratili a bylo po nadějích na záchranu.
Luboš Prokopec dostal za úkol vybudovat
tým, který by do 3 let byl schopen postupu
-28-

do ligy. Se svým asistentem "Bogasem" Pilným však zadaný úkol splnili jak kdysi Stachanovci. K návratu do ligy stačil Votrokům
jediný ročník ve druhé lize a po dramatické
výhře v Pardubicích létal mladý lodivod Votroků obrazně i skutečně nad hlavami hráčů
i fanoušků.
Pro první ligu si již budoval "svůj" tým. Věřil
mu a úvod SyNOT ligy ukazoval, že ne neprávem. Votroci předváděli hlavně doma pohledný kombinační fotbal, v prvních třech
domácích zápasech nedostali branku - žel
bohu jich také velmi málo stříleli, ale vše vypadalo nadějně. Kolaps přišel doma s Jihlavou (0:3) a dodnes mizérie neskončila. Když
jsme prohráli i 2:3 s Budějovicemi, mimochodem také díky hrubkám hlavního sudího
Kovaříka a následně dvěma neregulérním
gólům v síti Votroků, rozhodl se trenér odstoupit, aby tým zkusil probudit někdo jiný.
Doufám, že Luboš nekončí v Hradci úplně
a že se s ním jednou zase na lavičce prvoligových Votroků setkáme!
Kdo nyní Votroky převzal? To víš ty, čtenáři
těchto řádků, protože právě začíná jeho
první zápas na lavičce Votroků. Ale já jméno
nového kouče černobílého baletu v této
chvíli ještě neznám. Nevím, zda klub vsadil
na "starého praktika", otřískaného ligovými
zápasy, kterého současné umístění Votroků
neznervózňuje, protože ve fotbale zažil již
všechno, možná třikrát a po vykonané práci
zas adiós za další štací. Nebo přišel ambiciózní trenér, který má dlouhodobé ambice
působit v Hradci?
Ať je to ten nebo ten, držím mu palce, aby
se pokusil spící hradeckou fotbalovou "jedenáctku" probudit. Ta kráska spí ve strašně
ošklivé barabizně na spadnutí, ale my ji
máme rádi a věříme, že nám může přinést
opět fotbalovou radost. Snad jen něco špatného snědla a léčba už zabrala ...
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 Král. – Č. Buděj. 2:3
Dukla – Příbram
nedohráno
Slavia – Jablonec
1:1
Ostrava – Jihlava
0:0
Teplice – Bohemians
4:1
Liberec – Slovácko
2:2
Brno – Sparta
1:3
Ml. Boleslav – Plzeň
0:3

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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