všesportovní stadion hradec králové

Neděle 9. listopadu 2014 v 15.00 hod.

Zápas 14. kola

FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec

Program 14. kola (7.–9. 11. 2014)

Program 15. kola (21.–23. 11. 2014)

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

Slavia – Hradec Králové (23. 11. 18.00)
Ostrava – Jablonec
Teplice – Dukla
Liberec – Jihlava
Brno – Příbram
Boleslav – Slovácko
Plzeň – Bohemians
Sparta – České Budějovice

partner utkání:

O dNešNím SOupeŘi
FC Slovan Liberec, a.s.

Předchůdcem libereckých fotbalistů z kraje
století byl Reichenberger Sport klub, který
vznikl roku 1904. O pět let později se zakládaly české sportovní kroužky jako byly Slovan, Austria, Merkur a Meteor převážně ve
čtvrti Horní Růžodol. Právě tam začal působit první český klub, Sparta Horní Růžodol,
v roce 1912 přejmenována na Rapid. V roce
1921 vznikl další český klub – Slavia Liberec
a oba hrály v tzv. Pelikánově župě I.A třídu
až do 2. světové války. Po jejím skončení
hrála v Liberci Slavia I.A a Rapid I.B třídu.
V roce 1949 vznikl nový oddíl Sokol Čechie
Liberec XI., později přejmenován na Slavoj
Liberec. Ten se stal v roce 1953 prvním libereckým celkem v nejvyšší soutěži. Slavia
dostala nové jméno, Zdar Liberec, pak Obchodní domy Liberec a Sokol ČSSZ Liberec.
Působili v ní reprezentant Ladislav Přáda,
Václav Ježek (pozdější skvělý trenér) a další.
Z Rapidu se stala Kolora a to v roce 1955
postoupila do nejvyšší soutěže. Obě mužstva, jak Slavoj, tak o 2 roky později Kolora,
však působila v I. lize pouze jednu sezónu.
Slavoj se sloučil s Tatranem, Kolora s Lokomotivou a tyto dva sloučené celky vystupovaly pod názvem Jiskra.
12. července 1958 byl založen Slovan Liberec, to když se sloučila Jiskra se Slavojem
a vstoupil do II.ligy. V následujících letech se
hrály v Liberci nižší soutěže a v roce 1970
postoupil Slovan do celostátní II.ligy. Následovaly průměrné ročníky ve III. Lize, a po
rozdělení II. ligy na českou a slovenskou národní ligu, střídavé účasti ve druhé nebo třetí
nejvyšší soutěži.
6. ledna 1992 se začala psát nová historie
Slovanu, kdy na valné hromadě dostalo
šanci nové mladé vedení, které přislíbilo postup do I.ligy. Netrvalo dlouho, republika
a tím i Československá federální liga se rozdělila a Slovan skutečně v roce 1993 pod vedením trenéra Vlastimila Petržely do I. ligy
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postoupil. První ročník v lize znamenal obrovskou euforii pro celé město a konečné 9.
místo, o rok později byl Slovan 4., pak 7.
a dvakrát po sobě pátý. V následujícím ročníku skončil Slovan devátý, ale hrál finále
Poháru ČMFS, ve kterém podlehl Slavii
Praha až po prodloužení 0:1. V následující
sezóně skončil Slovan osmý, ale zvítězil
v domácím poháru, čímž poprvé v historii
klubu vstoupil do evropských pohárů. O rok
později skončil Slovan šestý, což při skvělém národním koeficientu stačilo na postup
do Poháru UEFA, kde Liberec zažil neuvěřitelnou, spanilou jízdu, kterou zastavila až
dortmundská Borussie. Na konci sezóny se
FC Slovan Liberec stal Mistrem České republiky. Další "velký" rok přišel v sezóně
2005/2006. Pod vedením trenéra Vítězslava
Lavičky se Slovan dočkal druhého titulu
Mistr ligy. Ke třetímu titulu pak dovedl tým
trenér Jaroslav Šilhavý v sezóně 2011/2012.
Během ligového působení Slovanu se v Liberci objevila celá řada hráčů, kteří se dokázali vypracovat mezi absolutní českou
špičku. Ladislav Maier je držitelem stříbrné
medaile z EURO 1996 v Anglii a chytal v Rapidu Vídeň. Josef Obajdin, Martin Hašek,
Roman Týce, Martin Jiránek, Jiří Štajner, Václav Koloušek, Antonín Kinský, Jan Polák,
Marek Čech, Tomáš Zápotočný, Filip Hološko, Michal Breznaník, Theodor Gebre Selassie, Michael Rabušic... ti všichni (a nejen
oni) se díky Slovanu dostali do zahraničních
klubů a reprezentačních výběrů.
Klubovým rekordmanem v počtu ligových
startů (310) je Tomáš Janů a nejvíce branek
v dresu Slovanu (62) nastřílel Jan Nezmar,
člen Klubu ligových kanonýrů. Mezi desítku
fotbalistů s největším počtem ligových startů
v dresu Slovanu patří kromě výše uvedených
i Petr Papoušek (219), Miroslav Holeňák
(184), Libor Janáček (183), Josef Lexa (175),
Ivan Hodúr (144) a Pavel Čapek (139).

SOupiSKa FC SLOvaN LibereC, a.s.
Synot liga – podzim 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

KOLář

Ondřej

17. 10. 1994

16

1

BOJČUK

Daniel

28. 8. 1990

20 let 193 cm 81 kg
24 let 190 cm 84 kg

30

HROŠŠO

Lukáš

19. 4. 1987

27 let 195 cm 90 kg

2

EGERT

Tomáš

1. 8. 1994

20 let 192 cm 85 kg

3

KARIŠIK

Miloš

7. 10. 1988

26 let 183 cm 78 kg

5

COUFAL

Vladimír

22. 8. 1992

22 let 178 cm 74 kg

18

MUDRA

Jan

22. 1. 1990

24 let 183 cm 74 kg

21

PIMPARA

Jiří

4. 2. 1987

27 let 190 cm 90 kg

25

FLEIŠMAN

Jiří

2. 10. 1984

30 let 185 cm 77 kg

29

POKORNý

Lukáš

5. 7. 1993

21 let 190 cm 86 kg

6

DyDOwICZ

Daniel

1. 1. 1994

20 let 172 cm 67 kg

8

PAVELKA

David

18. 5. 1991

23 let 185 cm 75 kg

10

CALAZANS

Marcos

14. 6. 1996

18 let 172 cm 66 kg

11

FRýDEK

Martin ml.

24. 3. 1992

22 let 179 cm 76 kg

12

SACKEy

Isaac

4. 4. 1994

20 let 190 cm 88 kg

13

JAROLíM

Marek

21. 5. 1984

30 let 183 cm 66 kg

20

OBROČNíK

Michal

4. 6. 1991

23 let 176 cm 70 kg

24

DOUGLAS

Djika

8. 3. 1993

21 let 180 cm 76 kg

27

KOLáR

Luboš

1. 9. 1989

25 let 181 cm 74 kg

31

SOUNGOLE

Soune

26. 2. 1995

19 let 174 cm 69 kg

BUDNIK

Jevgen

4. 9. 1990

24 let 185 cm 78 kg

14

9

HADAŠČOK

Vojtěch

8. 1. 1992

22 let 178 cm 70 kg

15

HAMUľAK

Michal

26. 11. 1990

23 let 187 cm 72 kg

19

LUCKASSEN

Kevin

27. 7. 1993

21 let 185 cm 80 kg

23

ŠURAL

Josef

30. 5. 1990

24 let 184 cm 81 kg

26

ĎUBEK

Tomáš

22. 1. 1987

27 let 179 cm 80 kg

28

DELARGE

Dzon

24. 6. 1990

24 let 173 cm 66 kg

Realizační tým: Samuel Slovák – trenér, Jiří Neuman – asistent trenéra, Zbyněk Hauzr
– trenér brankářů, Josef Zalabák – kondiční trenér, Jozef Valachovič – vedoucí týmu,
Petr Ulihrach – kustod, MUDr. Ladislav Dzan, MUDr. Pavel Buchvald – lékaři, Václav
Brendl – masér, Jan Čížek – fyzioterapeut, Lukáš Váňa – videotechnik
- 3-

OHLÉdNuTí Za miNuLÝmi ZÁpaSY

12. kolo: FC Hradec Králové – FK Dukla Praha 2:4
Domácí vstoupili do utkání parádně a již
ve čtvrté minutě se ujali Emirem Halilovićem vedení. Potom pomalu začala přebírat otěže zápasu Dukla, nastřelila dvě
břevna a v závěru poločasu strhla vedení
na svou stranu. Po přestávce Východočeši svého soupeře přitlačili a zaslouženě
Pavlem Dvořákem vyrovnali. V závěru
dramatického duelu se dvakrát radovali
hosté a zvítězili.
Bohuslav Pilný: „Do zápasu
jsme vstoupili velmi dobře
a dali brzy gól. Postupem
času nás začala Dukla přehrávat a po trestném kopu
jsme měli i štěstí, když se
míč odrazil od břevna a branka nebyla uznaná kvůli hraní rukou. Když
jsme se do zápasu zase vraceli, tak jsme inkasovali ze standardní situace úplně zbytečný gól. A situace se nám ztížila tím, že
jsme dostali druhou branku do šatny. Druhý
poločas jsme začali velmi dobře a dvacet
minut jsme byli lepší. Vyrovnali jsme, bohužel už jsme nebyli tak nebezpeční a poslední
20 minut si Dukla vytvořila příležitosti, které
proměnila a asi vyhrála zaslouženě, protože
byla produktivní, ale na druhou stranu byla
i lepší v kombinaci.“
Tomáš Holeš: „Začali jsme
velmi dobře a dali brzký gól.
Dařila se nám kombinace
a vytvořili jsme si další šance.
Měli jsme spoustu standardních situací. Bohužel soupeř
nás potom potrestal z našich

chyb a dal nám dva góly do poločasu. Po
změně stran jsme se snažili naši hru zvednout a bojovali jsme. Byli jsme i lepší, ale
Dukla z protiútoků dávala branky. Snad se
čtyřikrát za celý zápas dostala do našeho
vápna a dala nám čtyři branky. Je to pro nás
nešťastné utkání a musíme se vyvarovat
těch chyb, co děláme, protože není možné,
aby jsme dostali čtyři góly, když už se nám
podaří dva dát!“
Emir Halilović: „Začátek zápasu byl skvělý a podařilo se
nám vstřelit rychlý gól. Prvních dvacet pět minut jsme
byli lepší než soupeř, pak
jsme dostali zbytečné branky
a bylo těžko se znovu vrátit
do zápasu a otočit ho. A moje branka? Přišla nahrávka Petra Mareše z levé strany, kterou jsem si zpracoval a šel do kličky. Klička
mně vyšla a běžel jsem sám na brankáře
a míč levačkou trefil do branky.“
Pavel Dvořák: „Do utkání
jsme vstoupili dobře, dali
jsme první gól a soupeř si
prvních dvacet minut s naší
hrou nevěděl rady. Myslím si,
že když v naší situaci dáme
první gól, tak prostě nemůžeme dostávat laciné branky a musíme
zápas nějak ukopat! Dukla má kvalitní mužstvo a naše chyby, kterých děláme dost dokázala potrestat. A moje branka? Petr Mareš
nacentroval do vápna, míč jsem si zpracoval a z otočky ho pravačkou poslal do
branky.“
Připravil Petr Přibík

12. kolo Synot ligy, 25. října 2014:
FC HKé – FK Dukla Praha 2:4 (1:2)
Branky: 5. Halilovič, 55. Dvořák – 37. Čajič,
45. a 85. Beauguel, 74. Považanec. Rozhodčí:
Pechanec – wilczek, Hock. ŽK: 66. Černý –
14. Jeřábek, 26. Štetina. Počet diváků: 2030.
FC HK: Kuciak – Holeš, Rolko, Plašil, Mareš

(81. Prokeš) – A. Čermák, Černý (74. Kotiš)
– Štípek, Halilovič, Shejbal (51. Vaněček) –
Dvořák.
FK Dukla Praha: Rada – Karavajev, Jeřábek,
Štetina, Polom – Gedeon – Čajič (63. Považanec), Hanousek, Berger (79. Albiach), J.
Mareš (83. Krmenčík) – Beauguel.
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OHLÉdNuTí Za miNuLÝmi ZÁpaSY

13. kolo: FC Baník Ostrava – FC Hradec Králové 2:1
K dalšímu mistrovskému utkání na hřišti
soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do
Slezska, kde se střetli s Baníkem Ostrava.
Od začátku se hra domácím nedařila
a Hradec kontroloval hru. Pak však přišla
dvě zaváhání hradecké obrany a pohotové trefy domácího Holzera. Po hodině
hry se podařilo Pavlu Dvořákovi vstřelit
kontaktní branku. V závěru přišly i šance
na vyrovnání, ale skóre se již nezměnilo,
a tak z Bazalů odjeli Votroci bez bodů.
Bohuslav Pilný: „Samozřejmě jsme zklamaní z výsledku, ale je potřeba říct, že
jsme podali dobrý výkon
a odvážný, co se týká hry dopředu. Bohužel v době, kdy
jsme začali mít hru víc pod
kontrolou, jsme poprvé inkasovali. Pak jsme
šli dopředu, abychom vyrovnali, ale v podstatě z totožné akce jsme dostali druhý gól.
V kabině jsme si řekli, že rychle vstřelíme
kontaktní branku, což se nám povedlo. V závěru jsme sahali po bodu, ale výsledek se
nezměnil. Můžu říct, co se týče výkonu, ten
byl hodně solidní a hráči zápas odpracovali.
Doufám, že už se dostaví lepší výsledky,
protože ten přístup a hlavně
hra dopředu byla velice
dobrá.“
Tomáš Koubek: „Myslím si,
že jsme byli lepším týmem,
což nám samozřejmě body
nedá, ale máme na čem sta-

vět. Máme bojovnost a nasazení, ale chybí
nám štěstí. V prvním poločase dal soupeř ze
všeho gól, když se dvakrát dostal k vápnu
a dvakrát vystřelil nechytatelné rány. A na
druhé straně máme spoustu závarů a šancí,
ale gól nedáme. Po hodině hry jsme snížili
a měli jsme na to utkání zvrátit a otočit. Musíme to zlomit proti Liberci a vyhrát.“
Marek Plašil: „Do utkání
jsme vstoupili celkem dobře,
ale bohužel zase jsme dostali dva góly po našich chybách, když jsem to špatně
odvrátil, což nás sráží. Měli
jsme dost šancí, ale bohužel
jsme dali jen jeden gól. Chybělo víc branek,
abychom si odvezli nějaké body.“
David Štípek: „To zápasu
jsme šli s tím, že už tu naši
nepříjemnou sérii zlomíme.
Byli jsme na soupeře dobře
připraveni a věděli jsme, co
budou hrát. To se vlastně splnilo a Baník jsme k ničemu
nepouštěli. Pak nastali dvě totožné situace,
kdy hráč to trefí za vápnem do šibenice
a rázem prohráváte o dva góly. S tím se
nedá nic dělat, ale myslím, že jsme se
vzchopili a dál jsme Ostravu tlačili a přišly
i šance. V šedesáté minutě jsme vstřelili kontaktní branku a pořád jsme věřili, že to
aspoň srovnáme nebo možná i otočíme.
Centry a závary jsme tam měli, ale bohužel
nic už do branky nespadlo.
Připravil Petr Přibík

13. kolo Synot ligy, 1. listopadu 2014:
FC Baník Ostrava – FC HK 2:1 (2:0)
Branky: 21. a 39. Holzer – 60. Dvořák.
Rozhodčí: Lerch – Mencl, Kubr. ŽK: 90. Pavlenka – 40. Koubek, 55. A. Čermák, 88. Halilovič. Počet diváků: 4085.
FC Baník Ostrava: Pavlenka – Frydrych, Ba-

ránek, Stronati, Byrtus – Greguš, Šichor (46.
Mensah) – Kukec (81. Kaša), Lindpere (66.
Šašinka), Holzer – Narh.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Plašil, Mareš
(58. Vaněček) – Shejbal (75. Chleboun),
A. Čermák (86. Kulič) – Štípek, Černý, Halilovič – Dvořák.
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JaK TO bYLO NapOSLedY

Gambrinus liga, sezóna 2012/2013, 23. kolo
Dnešní soupeř Votroků Slovan Liberec v minulosti vždy hrál o stupínek níž, než domácí.
Ovšem příchodem Ludvíka Karla, majitele
společnosti PRECIOSA, výrobce českého
křišťálu, do klubu se vše obrátilo. Liberecký
Slovan převážně okupuje přední příčky prvoligové tabulky a třikrát dosáhl na titul Mistr
ligy (2002, 2006, 2012).
Votroci nemají s dnešním soupeřem z posledního ligového působení (2010–2013)
příliš lichotivou bilance. Z šesti utkání odešli
poraženi, v jednom se soupeři rozešli
smírně a pouze v úvodním ročníku po náTvrdý souboj Koubka
se Štajnerem.

vratu do Gambrinus ligy Votroci zvítězili 1:0.
Celkové skóre ze vzájemných šesti zápasů
je 4:12 ve prospěch dnešního soupeře.
Poslední vzájemný duel se odehrál na jaře
2013, v sobotu 13. dubna. Votroci museli
v Liberci zabrat, aby odskočili z pásma
týmů, které byly ohroženy sestupem. Bohužel utkání 23. kola Gambrinus ligy jim nevyšel, jakož i záchrana v nejvyšší soutěži.
Jak to tedy bylo naposledy?
FC Slovan Liberec – FC HK 1:0 (0:0)
FC Slovan Liberec: Kovář – Kušnír, Kováč,
Kelič, Frýdek – Coufal (65. Rabušic), Rybalka, Štajne (87. Karišik)r, Janů – Delarge
(77. Mouhamadou), Rybalka.
FC HKé: Koubek – Plašil, Hochmeister,
Hájek, Poděbradský – Hadaščok (79.
Schwarz), Šisler, Strnad (60. Uškovič),
Harba, Štěpán – Kulič (75. Voltr)
Branka: 52. Rybalka. ŽK: Kušnír – Hadaščok, Uškovič. Počet diváků: 5116. Rozhodčí:
Kalenda – Pospíšil, Hájek.
Votroci odjížděli do Liberce s touhou urvat
nějaký ten bod. Bohužel sen se jim rozplynul v 52. minutě, kdy skóre zápasu načal Rybalka a jediným gólem rozhodnul prvoligový
zápas.
V utkání udělal trenér Plíšek celkem tři
změny. Namísto zraněných Lindra a Klapky
nastoupil do branky Koubek a Klapku nahradil Kulič. Vykartovaného Fukala zastoupil ve své prvoligové premiéře Hájek.
Votroci vtrhli do zápasu bez bázně a hany.
Za čtvrthodiny hry si vypracovali dvě dobré
příležitosti, ale ani jedna hlavička v podání
Kuliče, respektive Hadaščoka mezi tyče nemířila. Po dvaceti minutách se připomněli
také domácí a střela Štajnera z hranice penalty mířila jen těsně nad.
V 28. měli domácí ještě větší příležitost. Kušnír našel ve vápně Šurala a ten mířil jen
těsně vedle Koubkovy svatyně. Za dvě mi-
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nuty opět přišla šance na hradecké straně.
Plašil zacentroval a v dobrém postavení se
ocitli Kulič se Štěpánem. Míč však mířil zpět
do hrací plochy, namísto do liberecké
branky. Do konce poločasu měl příležitost
ještě Kulič, který však „halfvolejem“ branku
netrefil a Rybalkovu šanci hradecká obrana
zblokovala.
Začátek poločasu ovládli domácí. Ti dostali
hostující obranu pod částečný tlak, který dokázal v gól přetavit v 52. Rybalka. Ten si naběhl na centr Kušníra a nebylo pro něj
problém trefit odkrytou Koubkovu branku,
1:0. Votroky branka zaskočila a v těchto fázích hry měli více ze hry hráči Slovanu.
Příležitost na srovnání skóre přišla v 63., po
nádherné kombinaci Harba – Kulič se dostal
před brankáře Kováře osamocený Harba,
ovšem jeho příležitost včasným vyběhnutím
zlikvidoval domácí brankář Kovář. Hned vzápětí zkoušel štěstí střelou z dálky opět
Harba, ale jeho pokus skončil v náruči domácího gólmana.
Domácí mohl do dvoubrankového vedení
poslat Štajner, který si ideálně naběhl za obranu na pas Kováče, jenže jeho střele chyběly milimetry. V závěru se rýsovala
příležitost pro dvojici Hadaščok – Uškovič,
ale přihrávku od Kuliče ani jeden nezpracoval a soupeř tvořící se nebezpečí zažehnal.
Votroci tak ztracené body ze závěru utkání
s Boleslaví zpět nezískali a z Liberce nakonec odjeli s jednobrankovou porážkou.

I tohle muselo bolet (Hadaščok a Kelič).

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.

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

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

28:8
18:7
26:11
11:17
17:11
16:19
23:19
22:17
18:19
18:22
17:22
11:17
17:15
15:22
12:26
9:26

32
28
27
21
20
19
18
17
17
16
15
14
13
12
12
6

14
10
9
3
-1
-2
-3
-4
-4
-2
-3
-4
-8
-9
-6
-15
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rOZHOvOr

s Ing. Richardem Juklem a JUDr. Pavlem Staňkem
Po sérii nepříznivých výsledků našeho A týmu a s tím spojených změn se vedení klubu rozhodlo, že dá příležitost fanouškům k položení dotazů těm nejpovolanějším. Odpovídal místopředseda představenstva FC Hradec Králové pan ing. RiCHaRD JuKL a předseda
představenstva JuDr. PaVEL STaněK. Příznivci černobílé kopané mohli prostřednictvím
internetu čtyři dny zasílat otázky a připomínky a následně jim bylo odpovězeno prostřednictvím oficiálního klubového youTube kanálu. Více než půlhodinový záznam bude tamtéž i nadále umístěn, takže doporučujeme všem zájemcům zhlédnout. O čem mimo jiné byla řeč?
nOVý TREnéR
ing. Richard Jukl: „Měli jsme vytipováno 6
trenérů, ale bohužel byli všichni vázáni
smlouvou nebo nemohli v daném krátkém
okamžiku přijít. Na hledání byla velmi krátká
doba a v zimní pauze budeme muset tuto
otázku znovu řešit, jelikož pan Pilný nemá
odpovídající licenci.“
JuDr. Pavel Staněk: „Situaci jsme určitě nepodcenili, ale časový faktor byl klíčový. Současná situace je kompromisem mezi
kvalitou a někým, kdo zná naše mužstvo.
Myslím, že je to za dané konstelace dobrá
volba.“
PřESTuPy:
ing. Richard Jukl: „Už před dvěma lety
jsme dali plné kompetence sportovnímu
úseku a vždy jsem se snažil vyjít trenérům
maximálně vstříc. Naším úkolem je přestupy
realizovat, nikoliv hráče vybírat. Vždy samozřejmě budeme raději hrát s našimi odchovanci, ale ne vždy má hráč z naší líhně
odpovídající kvalitu, občas je třeba tým
okysličit příchodem zvenku. Například
mistrovský tým dorostu ročníku 1992 sice
vyhrál mistra republiky, avšak dílem kolektivního výkonu, ne tak individuálního. Je to
vidět i tím, že v kádru zůstali vlastně jen Tomášové Koubek s Holešem.“
JuDr. Pavel Staněk: „Naším úkolem je skutečně zabezpečovat chod klubu, ne vybírat
hráče. Kompetence byla jasně dána; vždy
vybíral trenér, který je za výsledky zodpovědný, i proto nám přišlo nefér zasahovat do
jeho kompetencí.“
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FungOVání PřEDSTaVEnSTVa
ing. Richard Jukl: „Chápu, že jsou fanoušci
nespokojení, že se neustále pohybujeme
mezi první a druhou ligou. Klub jako takový
je však stabilizovaný, nemáme finanční problémy. Sportovní výkony u A týmu však kulhají, nemáme odpovídající zázemí, aby klub
mohl dlouhodobě hrát první ligu. Nemyslím
si však, že by vedení včetně představenstva
pracovalo špatně. Klub momentálně nemá
kromě A týmu žádné problémy.“
JuDr. Pavel Staněk: „Klub je běžná akciová
společnost, která má svoje pravidla. Nejméně
jednou za měsíc se proto scházíme a řešíme
nastalé situace, přitom vždy dbáme na to, aby
všech 5 členů souhlasilo s daným návrhem,
není naším cílem se nějak přehlasovávat.
Smyslem naší práce je kromě zabezpečování herních výsledků také zajistit chod
firmy, aby celá mašinérie fungovala. Myslím,
že Richard Jukl odvádí svou práci dobře, má
naši plnou podporu. Jsme sice nespokojeni
s výsledky, avšak společnost jako taková je
zdravá, což potvrdil i nedávný audit.“
Zájemce o majetkový vstup do našeho klub
ing. Richard Jukl: „V minulosti jsme jednali
s několika partnery. Bohužel nemáme potenciálnímu vlastníkovi reálně co nabídnout.
V mládeži sice patříme mezi špičku republiky, ale chybí nám ta pověstná třešnička
na dortu, což by byl v našem případě stadion, aby klub hrál pravidelně Synot ligu. To
vlastník potřebuje.“
JuDr. Pavel Staněk: „Žádného momentálně neevidujeme, i když tento dotaz by měl
mířit spíše na vlastníka klubu, čili město. Tu

a tam se v minulosti někdo objevil, ale žádný
vážný zájemce. Není jednoduché někoho
takového přivést. Bylo by to spíše štěstí, než
nějaká propracovaná činnost.“
STaDiOn
ing. Richard Jukl: „Jednáme s FAČR, co
bychom museli udělat, abychom mohli hrát
na našem stadionu i další sezonu. Bylo by
to poměrně hodně věcí, ale spíše čekáme
na konkrétní kroky a cíle FAČR, abychom licenci dostali. Je to hendikep, i kvůli němu
jsme bráni jako bárka, která se potácí po
hladině Synot ligy a střílí se do ní zleva,
zprava. Ve chvíli, kdy budeme mít stadion
a zároveň špatné výsledky, pak je něco
špatně, ale v tuto chvíli to vidím tak, že stadion je pro nás alfou a omegou.“
DOPaD VOLEB na FungOVání KLuBu
ing. Richard Jukl: „Nemělo by to být postavené tak, že po volbách přijdou jiní lidé

a tím se změní postoj vlastníka ke klubu. Ve
všech klubech je podpora města markantní,
bez ní by se sport nedal provozovat na
vrcholové úrovni, protože peníze z podnikatelské sféry nejsou. Musím konstatovat, že
ať byl ve vedení města kdokoliv, tak sport
podporoval a toho si vážím, protože bez té
podpory bychom to tu mohli zavřít a patří jim
za to velký dík.“
JuDr. Pavel Staněk: „Skutečně věřím, že jakákoli změna kurzu na radnici nebude mít
vliv na zachování podpory vrcholového
sportu. Není to totiž jen o podpoře A týmu,
ale klubu jako takového, včetně mládeže.
Město je vlastník a ten se musí chovat zodpovědně. S tím souvisí i téma stadion, který
bude muset vlastník řešit.“
Nestihli jste položit na dotaz, který by Vás zajímal? Pak nesmutněte, oba pánové se nechali slyšet, že podobná setkání se budou
konat ke konci každého měsíce, aby byl
vztah v rámci vedení-fanoušci ještě bližší.
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JuNiOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015

V 16. kole Juniorské ligy Votroci nestačili na vedoucí tým z Mladé Boleslavi a z města automobilů odjeli s porážkou 0:4 a dvěma vyloučenými hráči. Bohužel mladí Votroci nestačili ani
v 17. kole na stejně staré fotbalisty z Edenu a v domácím prostředí v Orlické kotlině podlehli
„sešívaným“ 0:3.
FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 4:0 (2:0)
Branky: 5. a 18. Hodač, 60. Klobása, 61. Kozma. Rozhodčí: Černý – Pospíšil, Myška.ČK: 70.
Vobejda, 89. Týfa (oba HKR).ŽK: Křapka, Houžvička, Thalamy – Káva, Vobejda. FK Mladá Boleslav: Hankič – Thalamy, Křapka, Kozma, Houžvička – Kateřiňák (76. Zemánek), Malpon
(68. Lakatoš) – Kocourek (84. Kopa), Hodač (68. Albina), Lacek – Klobása. FC HK: Koubek
– Koubek – Drozd D., Vyšehrad (46. Týfa), Zezula, Čermák – Vobejda, Drozd P. – Pago (68.
Djurovič), Kopřiva (46. Langr), Heger (79. Radojev) – Káva.
Na hřišti v Mladé Boleslavi potvrdili svoji vedoucí pozici v juniorské lize domácí borci. Od první
minuty dostali votroky pod tlak a mezi 5. a 19. minutou dvěma brankami aktivního Hodače,
proti jehož střelám byl Koubek v brance hostů bezmocný, zaslouženě vedli. Od poloviny první
části hry se však Hradečtí snažili udržet míč na svých kopačkách a nákopy za obranu využít
k brejkům. Ale zůstalo jen u snahy, neboť většina akcí končila před velkým čtvercem.
Druhý poločas byl ze strany hráčů v černých dresech přece jen aktivnější a přišla i stoprocentní šance, kterou měl
v 55. minutě Káva.Ten po
přihrávce střídajícího Týfy tečovanou střelou na zadní tyč
jen těsně minul. Z následného rohu pak nic nebylo.
Naopak o chvíli později domácí přidali třetí branku, jejímž autorem byl Klobása.
Netrvalo dlouho a Koubek
musel lovit míč ze sítě počtvrté, to se trefil Kozma.
V 70. minutě dohrál kapitán
votroků Vobejda, když rozhodčí Černý ocenil jeho šlapák na koleno Klobásy
červenou kartou. Do hry se
dostali i oba srbští mladíci,
kteří jsou v Hradci na testech, ale na zvrat již bylo
pozdě. V samém závěru byl
za vražení do soupeře vyloučen i Týfa a tak Východočeši dohrávali o devíti, ale
jen dvě minuty.
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Do zápasu s pražskou Slavii nastoupily v černobílém dresu dvě nově zkoušené akvizice ze
Srbska. Djurovič a Radojev do zápasu naskočili od první minuty a odehrály hodinu, respektive osmdesát minut utkání.
FC Hradec Králové jun. – SK Slavia Praha jun. 0:3 (0:0)
Branky: 55. Kuchta, 58. Dostál, 84. Diop. Rozhodčí: Váňa – Hock, Ježek. Počet diváků 69.
FC HK jun.: Jehlička – Drozd David, Vyšehrad, Drozd Pavel, Kratochvíl – Djurovič (62. Habrman), Radojev (82. Vágner), Zorvan, Kopřiva, Heger (67. Langr) – Káva. SK Slavia Praha
jun.: řehák – Mikula, Pelikán, Fialka, Dostál – Peterka (67. Moglich), Gecov, Salašovič (46.
Kuchta), Mysliveček – Kenia, Diop.
Úvod zápasu byl vyrovnaný a hra se odvíjela od vápna k vápnu. První vzrušení přišlo ve 25.
minutě, když se z ničeho nic objevil sám před Jehličkou nikým nekrytý Diop. Jeho 100%
šanci mu domácí brankář vychytal. Po chvilce měli hosté opět šanci. Z hranice velkého vápna
napřáhl Mysliveček a Jehlička byl opět na svém místě. Domácí se do šancí dostávali velice
sporadicky a veškerá jejich ofenzivní snaha končila na hranici slavistického vápna. Ta měla
v závěru poločasu ještě dvě šance, ale střela Kenia skončila těsně nad a Diop na centr Gecova nedosáhl, respektive mu slibnou příležitost včasným odkopem zmařil David Drozd.
Hned v úvodu druhého dějství prověřil slavistického brankáře Matěj Káva, ovšem gólově naopak zahřmělo na druhé straně. Po zaváhání domácí obrany se k míči dostal střídající
Kuchta, zboku obešel vyběhnutého Jehličku a míč posadil přesně do pravé šibenice, 0:1.
Na druhý brankový zápis nečekali hosté ani tři minuty. Na centr Myslivečka z pravé strany
si naběhl Dostál a hlavičkou zvýšil vedení svého týmu na 0:2. Po dvou obdržených brankách
se hra opět vyrovnala a Votroci se několikrát dostali na dostřel řehákovy branky. Jenže příležitosti Davida Drozda a Kávy zůstaly nevyužity. Naopak, gólově se opět prosadili hosté. Pět
minut před koncem zápasu poslal stoper hostí Lukáš Fialka kolmicí za obranu Dame Diopa.
Ten si kličkou poradil s vyběhnutým Jehličkou a stanovil konečné skóre zápasu na 0:3. Votroci i v dalším domácím utkání tahali za kratší provaz, gól nevstřelili a Slavia si tak po zásluze z Orlické kotliny odvezla všechny body.

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.

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
12
11
10
9
9
8
8
8
6
6
5
5
5
3
5
4
4
3
2

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

2
3
2
3
4
4
3
7
7
5
7
7
8
9
6
11
10
13
12
13

42:11
39:18
35:11
38:20
43:28
40:28
42:33
33:26
30:29
25:23
35:27
36:27
22:36
29:38
79:41
25:44
25:33
16:63
22:50
17:87

41
38
37
34
31
31
30
26
26
24
22
20
19
18
17
16
15
12
11
8

17
14
13
7
4
4
3
-1
2
0
-5
-4
-8
-9
-7
-11
-12
-12
-13
-16
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rOZHOvOr

s Bohuslavem Pilným, trenérem FC Hradec Králové
Fanoušci dnešního soupeře mají BOHuSLaVa PiLnéHO, současného trenéra královéhradeckých Votroků, stále ve svém srdci. Vždyť „jejich“ kapitán vedl mužstvo do těžkých bitev
proti anglickému Liverpoolu, proti evropskému velkoklubu AC Milán, ale také například proti
Dortmundu či Olympique Lyon. Na hřišti vždy mužstvo zpod Ještědu pozvedl. Nyní k jeho
osobě upírají své naděje také královéhradečtí fanoušci, aby on, Bohuslav Pilný, vyvedl tým
z výsledkové krize a udělal možné i nemožné pro záchranu první ligy pro náš klub.
Trenére, co je podle Vás těžší, vést tým
jako kapitán do boje proti evropským fotbalovým gigantům nebo Vaše současná
role trenéra a záchrana Synot ligy pro
Hradec Králové?
Určitě ta druhá role. V podstatě, když šel člověk na
hřiště jako hráč, pominu
roli kapitána, tak se staral
sám o sebe. Pozice trenéra
je úplně odlišná a zodpovědnost je daleko větší.
Když se řekne Liberec.
Co se Vám v první řadě
vybaví?
Nádherné vzpomínky jak
na město, tak na sportovní
úspěchy, které jsem v Liberci zažil. Nikdy mě ani ve
snu nenapadlo, že bych se
mohl stát s nějakým klubem mistrem ligy a zažít takové zápasy, jako jsem
zažil. Určitě to byla krásná
etapa mého života a mám opravdu na co
vzpomínat. Bylo to naprosto úžasné.
Převažují vzpomínky na evropské poháry
nad těmi ligovými?
Dá se říct, že ano. Na zápasy v Evropě člověk určitě nezapomene. První ligu jsem odkopal i zde v Hradci Králové, ale ambice tady
nebyly takové, jako v Liberci. Tam to bylo
úplně o něčem jiném, ať již zmíním zázemí
nebo profesionalismus. Také si musíme uvědomit, že velkou roli ve fotbale hrají peníze.
To si musí všichni uvědomit. Zážitky z pohárových zápasů a taky ze sezóny 2002, kdy
jsme získali titul, tak to je nezapomenutelné.
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Do Liberce Vás vytáhl tehdejší kouč Ladislav Škorpil. Čím jste ho přesvědčil, že si
do svého nového angažmá vzal právě Vás?
On si mě vlastně vytáhl i v Hradci již z dorostu do A mužů a dal mně
v první lize šanci. Asi podstatné bylo to, co jsem si
posléze přečetl někde
v novinách, že jsem mu typologicky zapadal do jeho
mužstva. To bylo založené
na bojovnosti a soupeřům
se v Liberci vždy hrálo
špatně. To byly asi největší
důvody, proč si mě tam přivedl. Postupem času do Liberce přišli i další, hodně
kvalitní hráči, kteří zvedli
fotbalovost, a ono se to
pěkně promísilo. Liberec
pak disponoval kádrem
bojovníků a také dobrými
fotbalisty. Proto také přišly
úspěchy a byl to jeden
z důvodů, proč si mě tam trenér Škorpil vzal.
Za Vašeho působení Liberec disponoval
velmi silným kádrem, ať již to byl Holeňák,
Janů, Kinský, Papoušek a další. Jste s nimi
v kontaktu?
Že bychom byli nějak v kontaktu, tak to se
říct nedá. Spíš se někde nahodile potkáme.
Všichni již žijeme jiným životem. Nevoláme
si, ale když se potkáme, jsem určitě rád.
V Liberci jste také potkal současné trenéry
Samuela Slováka a Jozefa Valachoviče...
Kluky rád uvidím. Naposledy jsem Sama
viděl v Litomyšli, když jsme nastoupili proti
Slovanu Bratislava. A s Pepou jsem se po-

tkal při utkání s Příbramí, když jsme před
rokem padali z ligy. Určitě je rád uvidím
a společně zavzpomínáme na časy, kdy
jsme byli společně v Liberci. Se Samuelem
jsme tam sice až tak dlouho nebyli, ale
s Pepou ano. Těším se na setkání a doufám,
že i oni mě rádi uvidí.
Dnes budete tedy stát proti svým bývalým
spoluhráčům jako soupeř. S jakým cílem
půjdete do zápasu?
My musíme mít cíle do konce sezóny stále
stejné, a to vyhrát v každém možném utkání,
to je jasné.. Dnes vnímáme, že proti nám
stojí soupeř kvalitní, který neměl start do soutěže bůhvíjaký a většinu utkání zremizoval.
Nyní jde pomalu nahoru, ale i tak, není výrazný důvod se něčeho obávat a být ustrašený. Uvědomujeme si, v jaké jsme pozici
a také podle toho bychom se měli chovat.
Bohuslav Pilný jako kapitán Liberce
na Anfield Road v Liverpoolu.

Ve své hráčské kariéře jste byl lídr týmu.
Kdo je podle Vás vůdčí osobnost zde?
(Zamyslí se) Tady máme Adriho Rolka
a Máru Kuliče, ale oni to nejsou zas až tak
úplně rození vůdci. Již od začátku mého angažmá tady v Hradci jsme se s předchozím
trenérem Prokopcem bavili o tom, že v kabině lídr chybí. Ono je hrozně těžké ho
uměle vytvořit. My tak i nadále musíme
spoléhat na týmové pojetí a on se třeba
z někoho ten pravý lídr vykrystalizuje. Momentálně tady šéf, naprostý lídr, podle kterého se vše bude řídit, není.
Pojďme ještě k osobě pana Ladislava
Škorpila, s kterým máte svůj fotbalový
život doslova protkaný. Dnes to bude
čtvrtý zápas, do kterého půjdete společně
bok po boku. Jak spolupráce funguje?
My dva se ve fotbalovém životě potkáváme
poměrně často a někdy se v něm stanou doslova neočekávané věci, jako je tato a my po
delší době opět spolupracujeme. Jsme ve
spojení každý den a komunikujeme spolu.
řekl jsem to již několikrát, on má nesmírné
zkušenosti a má obrovský nadhled. To by
nám v určitých situacích mohlo pomoci.
Možná bych tuhle spolupráci oželel, kdybychom byli v tabulce někde jinde a mohli bychom se potkávat jen tak někde na kávě.
Dnes tedy Vám soupeř ze všech nejbližší,
Slovan Liberec a Váš tip na výsledek?
(Dlouze přemýšlí) 1:0 v 90. min. vyhrajeme.

rOZHOvOr

s Davidem Homoláčem, trenérem juniorky FC HK
U juniorského výběru FC Hradec Králové působí necelý rok odchovanec a bývalý prvoligový hráč DaViD HOMOLáč, který ve své bohaté fotbalové kariéře krom černobílého dresu
Hradce Králové oblékal také například triko Českých Budějovic, Dukly Praha, ale také slovenského Slovanu Bratislava. Na svém kontě má 227 prvoligových startů a 11 vstřelených
branek, takže určitě svým svěřencům má v budoucnosti co předat.
Jak hodnotíte uplynulý rok?
V první řadě musím říct, že je to zajímavá
práce. Naším hlavním cílem je připravit
kluky, kteří vyjdou z dorostu, pro dospělý
fotbal. Dá to hodně práce, protože rozdíl
mezi „dětským“ a dospělým fotbalem je obrovský. Jsem rád, že za
ten rok se nám pár
hráčů podařilo výš prosadit. Ať je to již mladý
Jukl nebo Bláha, kteří
nastupují v Kolíně.
Jak vůbec juniorskou
soutěž vnímáte? Napříč
fotbalovým „světem“
jdou hlasy, že tato soutěž nemá u nás uplatnění.
Kluci, kteří vychází z dorostu, by měli mít větší
konfrontaci s chlapským
fotbalem. To jim juniorská
soutěž neumožňuje a jedná se pouze o prodloužení dorosteneckého
věku. Pro nás je přínosný
pouze zápas, když za týmy soupeře nastoupí
někteří hráči z „áčka“, pak ti mladí v tom utkání mají konfrontaci. Ale jakmile se sejdou
pouze hráči juniorky, do dospělého fotbalu to
má ještě dost daleko.
Před dvěma roky, když juniorská soutěž
startovala, kluby měly v týmu více dorazových ročníků pro mužský fotbal. Dnes
jsou juniorské výběry spíše obsazeny dorazovými ročníky dorostenců..
Ano, souhlasím. V českém fotbale je to v posledních letech trend, že jsou mladí hráči
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uměle posouváni, aby byli v nejbližší možné
době uplatnitelní pro dospělý fotbal. Nechci
to srovnávat s lety minulými, když jsme začínali my, ale všechno má svůj čas, všechno
má svůj vývoj. Ale to se budu opakovat, stále
mi pak v pozdním dorosteneckém věku chybí konfrontace s chlapy.
Abych to jen nehaněl,
není to vůbec špatná
soutěž, hráči hrají a jsou
v permanentním zápřahu. Jinak se také do
žádné výkonnosti nedostanou. Ale pokud by
byla „béčka“ ve třetí lize,
pro vývoj fotbalistů by to
bylo stoprocentně lepší.
Jak bylo ve Vašich fotbalových
začátcích
těžké, adaptovat se
v mužském fotbale?
Jak jsem napsal, že
bych si to představoval.
Z dorostu jsem šel do
„béčka“, kam jsme se
dostali dva až tři kluci,
tudíž síto bylo neúprosné a bylo pouze na
nás, jak se prosadíme. Dnes je to díky juniorce pohnutější.
Kdo má ze současné juniorky na to, posunout se do A týmu?
To je zajímavá otázka. Kluci samozřejmě nějaké předpoklady mají, jinak by nebyli v juniorce prvoligového klubu, ale budoucnost
záleží jenom na nich. Je to o tvrdé práci
a o odříkání. Nic jiného v tom není. Jinak nechci být konkrétní, protože bych se mohl
lehce splést. Ti kluci jsou mladí a jejich vý-

konnost je kolísavá. Jednou zahraje ten, pak
zas onen, proto nebudu nikoho jmenovat.
V posledních utkáních neměl juniorský
tým příliš dobré výsledky. Se svými srovnatelnými konkurenty z Liberce a z Mladé
Boleslavi prohrál shodně 0:4..
Je to pravda a z výsledků, hlavně tedy
z chyb, jsme hrozně zklamaní. Co se týká Liberce, tak ten měl ve svém středu rozdílové
hráče, kteří jsou v kádru „áčka“, což se samozřejmě promítlo. Co se týče zápasu
v Mladé Boleslavi, tak tam jsme si popravdě
dali všechny čtyři góly po vlastních hrubých
individuálních chybách.

Do posledních utkání naskočili srbští
hráči Stefan Radojev a Miloš Djurovic.
Mají šanci se zde prosadit?
Jedná se o mladé kluky, kteří určité předpoklady mají. V současné době se vše vyhodnocuje a v nejbližší době se vedení
rozhodne. Kluci naskočili do obou utkání
a bylo vidět, že něco v sobě mají.
Před námi jsou poslední čtyři kola. Čeho
v nich bude chtít juniorka dosáhnout?
Určitě musíme odstranit individuální chyby,
po kterých dostáváme hloupé góly. Chceme
všem herně a výsledkově dokázat, že máme
dobrý tým.

parTNer uTKÁNí

Dřevo v interiéru prospívá Vašemu zdraví
Každý snad dobře zná příznivé účinky, které má dřevo jako přírodní materiál na člověka, a to jak fyzicky, tak
i psychicky. Dřevo v interiéru, které
u nás reprezentují interiérové palubky, podlahovky a systémové podlahy
Feelwood jsou tak více než vhodným
typem materiálu pro osoby, které trpí
dýchacími obtížemi, jako je astma
nebo alergie. Dřevo totiž pohlcuje nežádoucí pachy, vypouští do okolí své
zdravé silice a navíc výborným způsobem filtruje vzduch. Udržuje také
optimální vzdušnou vlhkost. Dřevo
samo o sobě již oplývá velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.
Vnitřek domu se pak dále zatepluje,
je tedy pouze na vás, jestli zvolíte
dřevo o interiéru či na fasádu nebo
dáte přednost umělým materiálům
Dřevo v budově vydrží i stovky let.
Voní, inspiruje a plyne z něj dobrý pocit. Proto máme dřevo rádi, proto rádi
po dřevě chodíme.
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1. ZÁpaS 4. KOLa pOHÁru ČeSKÉ pOšTY
FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)

Do úvodního pohárového utkání vstoupili
lépe fotbalisté Hradce Králové, když šli po
krásné akci Matěje Kotiše do vedení. To
však trvalo pouhých pět minut. Poločasovou
remízu zařídil plzeňský útočník Marek
Bakoš. V druhé půli se trefili už pouze hosté,
přesně to byl po rohovém kopu Hubník a zajistil tak výhru 1:2 pro svoje mužstvo.
Úvodních 20 minut příliš fotbalové krásy divákům na stadionu v Malšovicích nenabídlo.
Největší vzrušení přinesla branka Davida Vaněčka, která však nebyla z důvodu odmávaného ofsajdu uznána. Hosté o sobě dali
poprvé pořádně vědět až ve 26. minutě, kdy
se z úctyhodné vzdálenosti prezentoval dělovkou Horváth. Ve 37. minutě předvedli fotbalisté Hradce Králové krásnou akci, po
které padla zasloužená úvodní branka střetnutí. Trubač ukázkově vyslal za obranu
hostů Kotiše, ten si mazácky položil brankáře Bolka a uklidil míč do sítě, 1:0. Vedení
Votroků ovšem nemělo dlouhého trvání,
protože už ve 42. minutě bylo vyrovnáno.
Centr Hubníka našel úplně osamoceného
Bakoše, který uklidil míč za záda bezmocného Kuciaka, 1:1. O okamžik později vyslal
nebezpečnou střelu do šibenice plzeňský
Hrošovský, ale míč skončil těsně nad horním břevnem. V samotném závěru prvního
poločasu přišla ještě slušná šance Votroků.
Malinský vyslal za obranu Vaněčka, kterému
před vyběhnuvším Bolkem chyběl krok.
Na začátku druhé pětačtyřicetiminutovky se
prezentovali Hradečtí rychlým protiútokem,
na jehož konci byla tvrdá střela Holeše, nicméně brankář hostů zasahovat nemusel.
V 63. minutě přetavila Plzeň územní převahu

ve vedoucí branku. Po rohovém kopu se tečovaný balón snesl na Hubníka, který nekompromisní ranou pod břevno překonal
Kuciaka, 1:2. Pilného výběr se snažil o srovnání stavu zápasu, ale hráči Plzně ukazovali
svoji zkušenost a jistě drželi míč na svých
kopačkách. Byli to naopak svěřenci kouče
Miroslava Koubka, jejž mohli v 84. minutě
definitivně rozhodnout. Ale brejk skončil
u střídajícího Petrželi, kdy vše uhasila obrana domácích. V samotném závěru mohl
ohrozit soupeřovu branku Čermák, ale míč
mu uskočil a šance byla zmařena. I proto se
stav již neměnil a Viktoria Plzeň si připsala
vítězství 1:2. Odvetné utkání je v plánu 19.
listopadu v plzeňské Doosan Aréně.

1. zápas 4. kola Poháru České pošty, 4.
listopadu 2014:
FC HK – FC Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)
Branky: 37. Kotiš – 42. Bakoš, 63. Hubník.
Rozhodčí: Berka – Štěrba, Zeman. ŽK: 67.
Hubník. Počet diváků: 1446.
FC HK: Kuciak – Holeš, Chleboun, Plašil,

P. Čermák – Hable (76. Šultes), Križko –
Kotiš, Trubač, Malinský (63. A. Čermák) –
Vaněček (76. Prokeš).
FC Viktoria Plzeň: Bolek – Hubník, Limberský (46. Medveděv), Procházka, Kovařík –
Horváth, Hrošovský – Vaněk (76. Petržela),
Bakoš (90. Kratochvíl), Pilař – Holenda.
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Klub FC HradeC Králové podpořil
onKologiCKou KliniKu v HradCi Králové
Pohárové utkání proti Plzni se neslo ve znamení
pomoci pacientům, kteří bojují se zákeřnou rakovinou. Klub FC Hradec Králové se zapojil v rámci
projektu Zelený život, aneb když fotbal pomáhá
do finanční podpory Onkologické kliniky v Hradci
Králové. Z každého návštěvníka úterního pohárového utkání FC Hradec Králové – FC viktoria
plzeň daroval domácí klub 10 Kč přímo onkologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci
Králové. Celkově bylo vybráno přesně 14 460 Kč,
které nyní využije prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D pro
léčbu rakoviny prsu pomocí tzv. brachyterapie.
Finanční šek bude předán před začátkem dnešního utkání. Všichni činovnicí i příznivci Votroků
věří, že tyto peníze pomůžou v úspěšném léčení
tohoto vážného onemocnění.
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KYČERKA SE PŘIPRAVUJE
NA ZIMNÍ SEZÓNU
V srdci Valašska – v překrásné oblasti Kyčerka ve Velkých
Karlovicích začínají přípravy
na zimní sezónu. Vyznavače biku, kteří zde od jara až
do těchto dnů zdolávali řadu
nových, moderních tras, tak
v následujících týdnech nebo
měsících nahradí v závislosti
na počasí lyžaři.
Ski areál SYNOT Kyčerka
nabízí celkem 2 440 metrů
sjezdových tratí s 9 vleky, které
jsou schopny odbavit až 6 450
osob za hodinu. Na své si zde
přijdou celé rodiny. Zájemcům
je pochopitelně k dispozici
půjčovna lyží a snowboardů,
běžek i sněžnic, skiservis i zkušený instruktor.
„Pro zájemce o výlety na hřebenovku pak bude připravena speciálně upravená rolba
nebo sněžný vůz. V kombinaci s průvodcem a výletem
na sněžnicích tak zájemci
mohou absolvovat jedinečný
zážitek, který jinde v Beskydech nenajdou. Samozřejmostí je bezplatné parkování
a možnost občerstvení přímo
u lyžařského svahu,“ doplnila
tisková mluvčí skupiny SYNOT,
Magda Pekařová.

Jako každý rok bude i letos pro malé i velké lyžaře
připraven bohatý doprovodný
program – např. lyžařské závody pro děti i dospělé, dětský
karneval, testování lyží různých značek, zábavné párty,
animační programy a mnoho
dalších.
„Již nyní evidujeme také
velký zájem o ubytování v penzionu Gaudeamusa
stylových valašských chalupách i apartmánech. Lidé si
zamlouvají především víkendové, vánoční a silvestrovské

pobyty. Zájem je však také
o školní lyžařské výcviky,“ doplnila Magda Pekařová.

Gurmáni se navíc mohou
těšit také na tradiční valašské
speciality a další lahůdky poctivé české kuchyně v hospodě Kyčerka, která byla
vyhlášena nejlepší valašskou
hospodou.

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.

PRI – TEP

DUK – SLA

V 16 domácích duelech proti Teplicím
vstřelila Příbram stejný počet 16 gólů.
Severočechům jich dovolila vstřelit 25.

Z osmi vzájemných zápasů Dukly se Slavií
skončily čtyři vítězstvím Slavie a čtyři remízou. Všechny remízy byly navíc
bezgólové.

CEB – OVA

JAB – MBL

V 34 zápasech s Baníkem daly České Budějovice 34 gólů. Necelé dvě třetiny (21)
z nich pak padlo na Střeleckém ostrově.

Oba týmy vstřelily v deseti zápasech
na půdě Jablonce shodně deset branek.
Oba si také připsaly po dvou vítězstvích
a šestkrát se zrodila remíza.

HKR – LIB

JIH – PLZ

Z 24 zápasů proti Liberci vytěžil Hradec 24
bodů, tedy přesně třetinu všech možných.
Domácí úspěšnost má Hradec 53%
(19 bodů z 12 zápasů).

Jihlava přivítala Plzeň třikrát, z čehož jednou vyhrála, jednou remízovala a jednou
prohrála. To vše při skóre 4:3 ve prospěch
domácí Jihlavy.

SLO – SPA

BOH – BNO

Když hraje Slovácko se Spartou, diváci téměř
vždy vidí vítěze, protože jen jediný z 24 vzájemných zápasů skončil nerozhodně
(srpen 2004 SPA - SLO 1:1).

Brno čeká na vítězství v Ďolíčku čtyři zápasy.
Naposledy tam vyhrálo v srpnu 2002 a od té
doby získalo jen dva body za dvě remízy
a dvě prohry.

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
Který evropský tým je vašim vysněným soupeřem pro váš klub a proč?

Martínek Žďána
Žďánský Real Madrid vs. Bohemka
To by byl match

Milan Huppert Chelsea vs. Svitavy ... chtěl
bych vidět můj oblíbený tým naživo, hlavně
Edena a Diega, byl bych zvědav jak by se
popasovali s fotbalisty z krajského přeboru

Martin Hron
Slavia Hamburk. V minulosti už
se párkrát potkali a vždycky to
byl skvělý fotbal a hlavně souboj
dvou nejlepších fanouškovských
táborů z každé země.

Marek Mára Svojše
1.FK Příbram vs FC Bayern
München v soucasne době
není lepšího mančaftu

David Šulc
Pro Liberec jasně AC Milán. Před mnoha lety sme odehráli
dva velice vyrovnané zápasy a dokonce sme je porazili ale
na postup to nestačilo a nakonec AC vyhrálo ligu Mistrů.
A Liberec byl jediným týmem který AC v tom ročníku soutěže
porazil. To by stálo za repete zápas.

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!

@marekjanos: trenér koubek je v rozhovorech neuvěřitelný sympaťák. v něčem mi tak
připomíná pavla vrbu (při pohledu na tabulku taky) #PLZSPA #SYNOTweet

@kozakmartin: Naštěstí žádná taktická bitva se nekonala, super zápas. #PLZSPA
#synotweet

@TPergl: Zápas Slavie s Příbramí byl velmi dobrou podívanou! Palec nahoru!
#synotliga #synotweet

@Teme_21: Fotbal umí být někdy krutý. V první půli jasně lepší Liberec je nyní blízko
tomu, aby porušil čtvrt století trvající tradici. #synotliga
@david_rathous: Doma z Edenu. Za mě dobrý, užil jsem si to. Zápas se vším všudy
#slavia #vzhuruslavie #synotliga #slapri

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

rOZHOvOr

s Veronikou Hablovou, manželkou Jana Hableho
Jan Hable se do našeho klubu vrátil „evropskou oklikou“, když si to ve svých osmnácti letech zamířil do italského velkoklubu ACF Fiorentina. Zde však do Serie A nenahlédl a po
dvou letech si to namířil do Serie B, přesněji do týmu Ascoli Calcio 1898. Zde si připsal jeden
start, a tak za fotbalem cestoval ještě něco málo východněji.
V řecké nejvyšší fotbalové soutěži má na svém kontě 30 startů za AO Kerkyra. Z řeckého ostrova Korfu se Honza stěhoval do slezské Ostravy, kde pobyl jednu sezónu. Společně s ním
prožívala jeho „fotbalové trampoty“ i současná manželka Veronika (25).
Jaké to bylo, cestovat se svým manželem,
vlastně tehdy ještě partnerem, za fotbalovým chlebíčkem?
Jako vše, tak i toto má své pro i proti. Díky
cestování jsme poznali spoustu krásných
míst, lidí a ulovili nespočet nádherných zážitků. Získali jsme spoustu zkušeností a podívali se na svět z trochu
jiného úhlu, než jsme
byli zvyklí. Ovšem neslo
to s sebou také takové
věci, jako opouštění
„dočasných domovů“,
loučení se s tamními
přáteli a zvykání si opět
na nové prostředí.
Když pomineme fotbalovou část, kde se
Vám nejvíce líbilo?
Každé z působišť mělo
něco do sebe. Na Korfu to byl jednoduše jiný
život. Ostrava se mi nakonec ukázala v mnohem pestřejších barvách, než v jakých jsem
si ji představovala. A přestože to bude možná znít jako klišé, doma je doma. Jsem tedy
ráda, že jsme zpět v našem kraji.
Jaký máte z fotbalových toulek největší zážitek?
Úžasné bylo poznávání Athén a také nezapomenu na pravou řeckou svatbu našich fotbalových přátel.
Partnerky Honzových spoluhráčů nám zde
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prozradily recepty ze své kuchyně. Nemůžete našim čtenářům prozradit i vy nějaký recept z řecké kuchyně, který jste během působení na jihu Evropy okoukala?
Oba jsme si oblíbili řecké souvlaki. Ale popravdě, Honza je umí připravovat lépe .
Souvlaki je v podstatě
špíz, který můžete péct
nebo grilovat. Potřebujeme na větší kousky
nakrájené
vepřové
maso, může být prorostlejší. Ty namarinujeme v olivovém oleji, soli,
pepři a suchém bílém
víně. Přichystáme si čerstvé bylinky – oregano
a tymián a zamícháme
do marinády spolu s citronovou šťávou ze dvou
citronů. Necháme odležet v lednici nejlépe
přes noc a napichujeme
na klasické dřevěné
špejle. Ke špízům podáváme nejlépe zeleninový salát.
Jak jste se vůbec seznámili?
Oba dva pocházíme z Nového Města nad
Metují a oba dva jsme odsud odešli do jiných
koutů. Jedny Velikonoce jsme se vrátili za
svými rodinami a při večerním posezení
s přáteli v centru města na sebe náhodou narazili, a protože nám spolu bylo dobře, tak
jsme si řekli, že se do toho našeho krásného
města jednou společně zase vrátíme.

Plánujete v nejbližší době také rodinu?
Rodinu určitě výhledově plánujeme, ale to
přijde samo v ten správný čas .
Představte si, že máte před sebou volný
týden. Kam se společně se svým manželem vydáte?
Poslední dobou nás táhnou termální lázně
na Slovensku a ony i tamní krajiny mají něco
do sebe.
Je vaším koníčkem také nějaký sport?
Miluju přírodu, takže si ji ráda užívám na
kole, při běhání nebo jen v rámci klasické
procházky.
Honza se po svém zranění do základní sestavy prozatím natrvalo neprobojoval. Jak
to snáší?
Tak určitě nemůžu říci, že je tak spokojený.
Bere to jako výzvu a snaží se na sobě pracovat a post si vybojovat. Jeho cíl je vrátit se
do takové pohody jako dřív.
Jste mu v životě velkou oporou?
Snažím se!  Ačkoliv to možná nevypadá,
fotbal je velmi náročný nejen fyzicky, ale
také psychicky. Stabilní zázemí a pochopení
je podle mě základ.
Jaké je Vaše povolání?
Stále ještě studuji a zároveň pracuji v obchodě s módou.
Jaké máte v životě motto a cíl?

Můj cíl je mít šťastnou spokojenou rodinu.
A motto.. Snažím se k ostatním chovat tak,
jak si přeji, aby se oni chovali ke mně.
Co byste Honzovi do budoucna popřála?
Aby si splnil své sny!
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žeNSKÝ FOTbaL

1. liga žen, ročník 2014/2015
FK Bohemians Praha – FC Hradec Králové 2:0 (0:0)
Branky: 50. Tůmová, 76. Šmidrkalová. ČK: 74. Legerská (Hradec). Bohemians: Zvelebilová
– Hlaváčková (86. Hadašová), Juráková, Ondrůšková, Soukeníková – Tůmová, Koubová
(89. Kromková), Šmidrkalová, Bezděková (41. Havlová) – Šturmová A. (82. Bezchlebová),
Zemjánková (63. Kozmová). FC HK: Legerská – Boráková, Vlasatíková, Benešová, Mikešová (79. Kozáková) – Skálová, Lacinová, Midlochová, Hýlová (81. Vaníčková) – Buchtová,
Brunová.
V nedělní husté mlze se odehrálo utkání devátého kola ligy žen mezi domácími týmem Bohemians a hostujícím Hradcem. První měření sil dopadlo na východě Čech bez branek
a dlouho to tak vypadalo i při tom druhém.
První dějství se lépe vydařilo hostujícímu Hradci, který nastupoval netradičně v bílých dresech. Jeho hráčky si vytvářely zajímavé příležitosti, ale ani ty největší nedokázaly proměnit.
Do první zajímavé šance utkání vyslala hradecká Brunová v 17. minutě za obranu Hýlovou,
ale vše vyřešila po včasném vyběhnutí odkopem brankářka Zvelebilová.
Na druhé straně to zkoušela z dálky Koubová, s jejím pokusem však Legerská neměla moc
práce. Neujal se ani centr Šturmové, který odvrátila hostující obrana. Ve 28. minutě postupovala na brankářku Zvelebilovou Skálová, ale domácí brankářka vyšla ze souboje lépe.
Největší příležitost prvního poločasu měla opět
Skálová. Dostala míč za
domácí obranu, ale těsně
před brankářkou zakončila mimo tyče. Před pauzou přišly nebezpečné
situace z domácí strany.
Soukeníková centrovala,
ovšem na přední tyči
Šturmová lízla míč hlavou
příliš jemně a mezi tyče
nezamířila. V další příležitosti utekl po kombinaci Havlové míč a k zakončení se tak nedostala.
Do druhé půlky vstoupily
lépe domácí hráčky, vytvořily si tlak a zahrávaly
několika standardních situací. Po pěti minutách se
již hráčky Bohemians radovaly, když se na zadní
tyči prosadila Tůmová
a rozvlnila síť za bezmocnou Legerskou 1:0.
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Hradec se chvilku vzpamatovával, ale postupně si vytvářel další příležitosti. Zahrával také několik standardních situací a domácí obraně se nedařilo několik minut osvobodit z tlaku. Zakončení zkoušela Skálová a po rohovém kopu hlavou Vlasatíková, ani jedna z hráček se však
radovat nemohla.
Po hodině hry o sobě daly vědět opět domácí hráčky. Z voleje to zkoušela Šmidrkalová, ale
její rána mířila nad branku. Velká šance na vyrovnání se naskytla Hradci v 64. minutě, avšak
Skálová ani Hýlová z bezprostřední blízkosti míč do sítě dostat nedokázaly. Naopak na dvoubrankový rozdíl zkoušela zvýšit Šturmová, ovšem mířila nad branku. Šturmová ale byla u další
důležité události utkání, když v 74. minutě přehazovala v úniku Legerskou, ta předvedla dobrý
zákrok, ovšem již mimo pokutové území a za zmaření jasné brankové příležitosti tedy uviděla od rozhodčí Zubkové červený kartonek. Do branky se postavila Midlochová a bohužel
pro Hradec hned z nařízeného trestného kopu inkasovala. Krásnou střelou se prosadila Šmidrkalová a domácí hráčky tak oskočily na 2:0. Závěr utkání již byl neurovnaný, i když v nastaveném čase ještě mohla alespoň korigovat výsledek hostující kapitánka Vlasatíková, ale
ani ona svůj samostatný únik neproměnila a brankářka Zvelebilová tak udržela čisté konto.

Tabulka 1. ligy žen, sezóna 2014/2015, po neúplném 10. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK Slavia Praha
AC Sparta Praha
1. FC Slovácko
FK Bohemians Praha
FC Slovan Liberec
FC Hradec Králové
FC Viktoria Plzeň
SK DFO Pardubice

9
8
9
10
8
9
9
10

9
7
7
4
3
1
1
1

0
0
0
2
0
2
1
1

0
1
2
4
5
6
7
8

70:2
30:5
24:11
12:20
13:38
7:29
9:28
7:39

27
21
21
14
9
5
4
4
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6. rOČNíK SOuTěže miSS FC HK
A máme 8 favoritek!

Jak se již stalo tradicí i letos hledají fanoušci, fotbalisté, partneři a sponzoři FC HK svou miss
pro rok 2014. Před necelými dvěma měsíci klub vyhlásil 6. ročník této soutěže, do které se
nakonec probojovalo 8 dívek, které vám nyní chceme představit, abyste nám pomohli najít
tu nejlepší. Tu nám můžete pomoci zvolit na webu FC HK a rozhodnout tak o MISS INTERNET. MISS FC HK, pak bude zvolena 5.12 v A-sportu fotbalisty, sponzory a samotnými partnery klubu FC HK.
Abychom Vám dívky představili, požádali jsme je, aby nám o sobě něco málo napsaly a odpověděly na následující otázky. Zjistili jsme tak, jak velkými fanynkami našich Votroků jsou
a co od soutěže očekávají.
1) Jak velká jste fanynka Votroků, tedy fotbalistů FC Hradec Králové?
2) Kdo je Vám z kádru nejsympatičtější a s kým byste chtěla zajít třeba na večeři?
3) Co od soutěže MISS FC Hradec Králové 2014 očekáváte?
LuDMiLa KOTLanDOVá
Datum narození: 4. 1. 1996
Zaměstnání nebo škola: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku
Bydliště: Hradec Králové
Koníčky: škola, psi (mám 3 doma), kamarádi
1) Samozřejmě fandím našim klukům, ale
bohužel nemám tolik času, abych se na
ně chodila pokaždé dívat.
2) Pro mě vždycky byl nejvíce sympatický
Pavel Dvořák, ale šikovných kluků máme
v týmu docela dost.
3) Očekávám skvělou zábavu! To je to nejdůležitější.
SáRa FLiEgEROVá
Datum narození: 24. 10. 1996
Zaměstnání nebo škola: Gymnázium Nový
Bydžov
Bydliště: Skřivany u Nového Bydžova
Koníčky: sport – nejraději mám jízdu na kolečkových bruslích a v zimě na snowboardu,
také se ráda chodím dívat s přáteli na fotbalová i hokejová utkání... miluji ten pocit, když
zrovna zvítězí „náš“ tým. Dále ráda nakupuji,
ostatně jako každá dívka :).
1) Fanynkou jsem už od malička, kdy mě
s sebou na zápasy brával můj strýc... po-28-

stupem času jsem ale zjistila, že se život
netočí jen kolem černobílého míče.....
i přesto se na stadion velmi ráda vracím.
2) Nejsympatičtější mi je Daniel Trubač,
ovšem na večeři bych ráda zašla s Tomášem Koubkem, protože můj největší
obdiv mají všichni brankáři (z důvodů, že
dokáží unést tlak od spoluhráčů,trenérů,
příbuzných i fanoušků, když občas nechytí nějaký ten míč :).
3) Jako každá dívka, co se hlásí do podobných soutěží si vždy přeje vyhrát... ani
moje přání nezní jinak a ráda bych se
stala vítězkou... Ale nejvíce očekávám
večer plný krásných mužů, příjemnou
společnost a co nejméně napjatou atmosféru.
MaRTina KESLOVá
Datum narození: 6. 8. 1998
Škola nebo zaměstnání: Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
Bydliště: Hradec Králové
Koníčky: Ráda jezdím na koni a snowboardu, na lyžích také umím a ráda kreslím
1) Jak velká jste fanynka Votroků, tedy fotbalistů FC Hradec Králové? Po pravdě na
fotbal moc nekoukám.
2) Kdo je Vám z kádru nejsympatičtější
a s kým byste chtěla zajít třeba na večeři?

Ludmila Kotlandová

Sára Fliegerová

Martina Keslová

Nevím, ale znám Kuliče a jeho dcera chodila se mnou do školy.
3) Co od soutěže MISS FC Hradec Králové
2014 očekáváte. Nevím, soutěže nevyhrávám nechám se překvapit.
KaTEřina Mužná
Datum narození: 23. 10. 1996
Škola nebo zaměstnání: Obchodní Akademie, brigáda v Tescu
Bydliště: Hradec Králové
Koníčky: Zumba, četba, filmy, posezení
s přáteli

Kateřina Mužná
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1) Fotbal moc nesleduji, ale je jasné, že jako
pravý hradečák jim fandím.
2) Na to je těžké odpovědět. Kluci jsou sympaťáci všichni. :-)
3) Myslím si, že bude těžké soupeřit s ostatními dívkami, ale doufám, že si užijeme
i zábavu.
iZaBELa ŠKORničKOVá
Datum narození: 11. 4. 1991
Zaměstnání nebo škola: Rodičovská dovolená
Bydliště: Hradec Králové

Izabela Škorničková

Ivana Marynets

Koníčky: Hudba, tanec, in line, plavaní,
četba, divadlo, kino, lyžování, modeling,
cestování
1) Začala jsem fotbalu fandit díky svému příteli,který mne k tomu dovedl.Žiju v HK,
takže pochopitelně jedině Votroci!
2) Kdo je z hráčů nejsympatičtější nemohu
říci,jelikož se s nimi osobně neznám.
3) Od soutěže očekávám, že to bude hlavně
zábava a hezká zkušenost :)
iVana MaRynETS
Datum narození: 9. 6. 1997
Škola nebo zaměstnání: Vyšší odborná
škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola – Hradec Králové
Bydliště: Hradec Králové

Andrea Novotná

Koníčky: posezení s přáteli, posilovna,
hudba, knížky
1) Sport mám ráda, určitě naším chlapcům
fandím a chtěla bych jim popřát hodně
štěstí a mnoho úspěchů.
2) Nejsympatičtější mi je Vaněček David
a s kým bych chtěla zajít třeba na večeři?
Tak zřejmě s Koubkem Tomášem.
3) Co od soutěže MISS FC HK 2014 očekávám? Určitě to bude nějaká nová zkušenost a ráda poznám nové lidi.
anDREa nOVOTná
Datum narození: 21. 1. 1997
Škola nebo zaměstnání: Gymnázium Boženy Němcové
Bydliště: Hradec Králové
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Iveta Mercelová
Koníčky: fitness, tenis, angličtina
1) Upřímně musím přiznat, že veliká fanynka fotbalu zrovna nejsem. Obecně
ráda sleduji sportovní výsledky v jakémkoli sportu, takže občas kouknu i na fotbal. Nicméně, po letošních výsledcích
hradeckých Votroků zvažuji, že začnu
radši chodit na hokej.
2) Marek Kulič.
3) Nic konkrétního od soutěže neočekávám, těším se a nechám se ráda překvapit, co s sebou soutěž přinese.
iVETa MERCELOVá
Datum narození: 16. 6. 1995
Škola nebo zaměstnání: Střední škola kadernice
Bydliště: Třebechovice p. Orebem
Koníčky: fitko
1) Fanynka nejsem.
2) Neznám fotbalisty.
3) Chtěla bych vyhrát miss 2015 a doufám,
že tato soutěž by mi v tom mohla pomoct.

hlavní partner soutěže

Loňská Miss FC HK Lída Kotlandová při přebírání korunky pro vítězku. Lída bude
letos titul obhajovat.

FaNOušKOvSKÁ STrÁNKa
O čem se mluví na Facebooku

V uplynulých dnech bylo na oficiálním facebookovém profilu klubu FC Hradec Králové poměrně živo, kdy se nejvíc komentářů objevovalo okolo nešťastného utkání proti Ostravě,
kde Votroci i přes dobrý výkon prohráli 2:1. Zde Vám přinášíme několik ohlasů přímo od fanoušků hradeckého klubu:
Václav Víška: Hodně stěstí na Baníku!!!
Jan Vykoukal: Proč se tady mluví o sestupu??? vždyť na nesestupové pozice ztrácíme "jen"
6 bodu!! a zapasu zbývá 17!!! Já stále věřím, že začnem promenovat šance a začnem vyhrávat!!
Richard Feix: Mistře Jane, se všema soupřema o sestup jsme prohráli nebo prd uhráli (bod
je k ničemu) ... ok Slovácko za 3, jinak nic!. Slavie bez šance... Brno je druhý zápas. 6 bodu
za 13 kol znamená, že jsme na dně
se vším, co se dá od týmu chtít.
Luboš Bukvic: Dneska aspoň
dobrý výkon škoda těch neproměněných šancí.
Zdenda Dvořák: Ti co tam byli jsou
frajeři, jejich nápis jsou i pravdivé....
Jakub Louda: Liga končí 30. kolem...věříme
Kuba Banetka: Bojujte za HRADEC !!! Hodně štěstí !
Jarka žáková: To bude opravdu
těžké, výhry se snad letos už nedočkáme....a my kteří jsme tu na fc
kritizovaní, že nejsme praví fanoušci, když napíšeme nějakou kritiku, tak stále věříme.
Michal netík: Vše jednou končí,
Hradec vyhraje!
Jakub Harant: Hradec do toho věřím vám!
Vladimír Macháček: Mám rád překvapení, co by kdybychom naplno
bodovali.
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FaNOušKOvSKÁ STrÁNKa

BANíK – SEDMIČKA JE PRý ŠŤASTNé ČíSLO...
...No – nevím. SEDM KULí v Sarajevu, SEDMERO KRKAVCů – a SEDMERO PROHER
Votroků v řadě v SyNOT lize.
Šňůra „jako prase“. Statistiky si nevedu, nejsem na všelijaké ty tabulky, ale pocitově si
myslím, že jde o nejhroznější sérii ligových
porážek Votroků za posledních 40 let.
Odjeli jsme bez bodu i z Bazalů po prohře
2:1. Přitom domácí Baník, aktuálně 4 celek
tabulky, nebyl v žádném případě lepším
týmem v poli. Několik desítek minut bylo
jednoznačně v naší režii. Ale nezískali jsme
ani bod a tak na hru „s..e pes“ (to mi tuším
říkal po remíze s Bolkou 0:0 Kulda, i když on
mluvil o zisku bodu – co bychom za ten bod
v dalších zápasech dali, že..).
Příčiny prohry v Ostravě jak je vidím já:
1) leží na nás strašně silná deka neúspěchu, která k nám nepustí trochu potřebného štěstí, i když mu nasazením jdeme
naproti; na Baníku jsme naproti šli, ale
štěstí na nás kašle;
2) dvakrát Pláša hlavou přiťukne merunu
domácím a dvě výstavní střely končí
v naší síti; na kolik gólů jsme v dosavadním průběhu ligy my sami soupeři nahráli? v tom určitě „vedeme“ z pohledu
celé Evropy, ne-li světa...
3) špatně řešené – a bez podpory Štěstí –
koncovky našich situací; Šejby si pustí
balón moc do strany, hlavičkuje slabě,
Aleš mine branku, Dvořku vychytá gólman v poslední minutě... NIKDy se nestane, že tým a jeho kanonýr promění
všechno, šance zahazuje i Lafata, Messi
nedal tuším 4 z posledních 5 penalt,
ukopne se i Zlatan; jenže s námi to jde už
moc dlouho (viz bod 1)

4) nepřízeň píšťalek – není nepřekonatelná,
ale je trvalá a v naší situaci je dalším kamenem v pytli, co máme pověšený na
krku a táhne nás stále níž;
naJDu i něJaKá POZiTiVa?
1) účast fanoušků – už to, že někdo vůbec
tu dálku za Votroky jel je na poklonu;
2) jako marod sledující zápas jen na obrazovce se nechci moc rozjíždět v hodnocení jednotlivých hráčů Votroků na
Bazalech, přesto bych zmínil podle mého
názoru velmi dobrý výkon Koubka
a Aleše Čermáka; Aleška by to chtělo
koupit, kluk umí fotbal a dře a dře, na Baníku měl spoustu sprintů dopředu i dozadu;
3) poctivý, odpracovaný výkon týmu; na co
momentálně mají, to tam nechali; a já
vím, že mají na víc, ale v současné depce
to ze sebe nedokážou dostat;
Hradec na tom není tak, abychom si mohli
dovolit s kýmkoliv v lize jít „zahrát fotbal“. My
musíme jít do zápasu jako DO VáLKy. Brát
mač jako pomyslný boj o život.
Možná, že je na to již pozdě – ALE TOHLE
By MěLA BýT TA ZáKLADNí KONCEPCE
naše klubu. Od dorostu na tomto přístupu
pracovat. Nikdy nebudeme velkoklub a můžeme se prosadit jen mimořádným přístupem
ke hře, bojovným, na hranici sebeobětování jednotlivce ve prospěch týmu jako celku. To je potřeba do hráčů „vtloukat“ již od
mladšího dorostu. Pak můžeme okysličit
mančaft 2–3 fotbalisty, kteří tomu dají nápady, smysl a řád – a budeme postrachem soupeřů. Snad...
NIC NEŽ HRADEC.
Gunny

NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKy FANKLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.votroci.cz
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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
0:0
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
2:4
Slovácko – Plzeň
0:1
Jihlava – Brno
2:0
Jablonec – Teplice
4:2
Příbram – Ostrava
3:1
České Buděj. – Slavia
1:1
Hradec Králové – Dukla 2:4
Sparta – Ml. Boleslav
1:0

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.
3:1
Slavia – Příbram
3:2
Ostrava – Hradec Králové 2:1
Teplice – Jihlava
2:3
Liberec – Jablonec
0:1
Brno – Slovácko
0:1
Ml. Boleslav – Bohemians 1:0
Plzeň – Sparta
2:0

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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