všesportovní stadion hradec králové

Sobota 29. listopadu 2014 v 17.00 hod.

Zápas 16. kola

FC Hradec Králové – FC Zbrojovka Brno

Program 16. kola (28.–30. 11. 2014)

Program 17. kola (20.–22. 2. 2015)

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

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

partner utkání:

O dnešním SOupeŘi
FC Zbrojovka Brno, a.s.

Historie nejslavnějšího a největšího klubu
v regionu jižní Moravy se datuje od 14. ledna
1913, kdy založil Cyril Lacina klub SK Židenice. Už ve dvacátých letech minulého století
se mohl židenický klub pochlubit mnohatisícovými návštěvami a v roce 1926 přišel první
velký úspěch, titul amatérského mistra Československa.
Po druhé světové válce se klub SK Židenice
přejmenoval na Zbrojovku Brno, která psala
nejslavnější kapitoly své fotbalové historie ve
druhé polovině sedmdesátých let.
Období úspěchů přišlo s trenérem Josefem
Masopustem, jenž během čtyřletého působení v Brně vybojoval s týmem v roce 1978
dosud jediný prvoligový mistrovský titul.
O rok dříve se stal Karel Kroupa nejlepším
fotbalistou Československa.
Po sérii úspěchů ale přišlo v roce 1983 krizové údobí, které vyvrcholilo sestupem do
druhé ligy. Teprve po šesti sezónách marných pokusů se podařilo Zbrojovce Brno
pod vedením trenéra Františka Cipra v roce
1989 vrátit do nejvyšší soutěže.
Pohárová minulost
V Poháru mistrů evropských zemí (dnes Liga
mistrů) – startovalo Brno jedenkrát, po zisku
mistrovského titulu v sezoně 1978/79. Vypadlo sice již ve druhém kole, ale zato neokusilo hořkost porážky. V úvodním kole
Brňané vyřadili maďarského mistra Dózsu
Ujpest po remíze 2:2 v Brně a vítězství 2:0 na
půdě soupeře. Ve druhém kole narazila tehdejší TJ Zbrojovka na polskou Wislu Krakov.
Doma znovu remizovala 2:2 a na stadionu
v Krakově uhrála pouze remízu 1:1. Uplatněním pravidla, že při rovnosti skóre vzájemných utkání postupuje mužstvo, které
vstřelilo více branek na hřišti soupeře, byli
Brňané vyřazeni.
V další sezoně hrála Zbrojovka Pohár UEFA
(1979 / 80) a přešla postupně přes BK Es-2-

bjerg, Keflavík a Standard Lutych až do
čtvrtfinále, kde ji vyřadil pozdější vítěz Eintracht Frankfurt. V sezoně 1980/81 hrála
Zbrojovka znovu Pohár UEFA a v prvním
kole zdolala VÖEST Linec. Jenže ve druhém
kole ji zastavil Real Sociedad San Sebastian.
Do evropských pohárů se pak Brňané vrátili
až po třinácti letech, kdy jako poražený finalista Českého poháru startovali v Poháru
vítězů pohárů. Bohužel hned v prvním kole
podlehli Bayeru Leverkusen. Kromě dalších
vystoupení v poháru Intertoto (1995, 1998,
1999) se brněnští fotbalisté představili v sezoně 1997/98 v Poháru UEFA. Ve druhém
předkole vyřadili litevský Kaunas, ovšem ve
třetím předkole nestačili na rakouský Rapid
Vídeň.
Stadion
Samostatnou kapitolou brněnských fotbalových dějin je stadion. Nejslavnější kapitoly
psalo mužstvo Zbrojovky na největším stadionu v republice za Lužánkami. Ten měl kapacitu 55 000 diváků a byl několikrát
vyprodán. Návštěvy kolem 30 000 diváků
nebyl výjimkou. Ještě i v devadesátých letech přišlo na ligové utkání se Slavií 40 000
fanoušků. Bohužel v průběhu let nebylo adekvátně investováno do jeho údržby a rekonstrukce, takže přestal vyhovovat podmínkám
pro vrcholovou kopanou. Poslední zápas na
tomto stadionu se hrál 30. 9. 2001 v rámci 9.
kola sezony 2001/02 mezi FC Stavo Artikel
Brno a FC Hradec Králové. Zbrojovka se
s domovem loučila výhrou 2:1
Od října 2001 proto hrají fotbalisté Brna na
stadiónu v Králově Poli (na tzv. „Srbské“),
jehož rekonstrukce trvala celkem čtyři měsíce – vyrostl zde prakticky nový stadion, pojmenovaný jako Městský fotbalový stadion.
Celkové náklady ve výši asi 110 miliónů korun hradilo město Brno. Má kapacitu 12 500
lidí a plně vyhovuje normám UEFA 2003.

SOupiSKA FC ZBrOjOvKA BrnO, a.s.
Synot liga – podzim 2014

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

DOLEŽAL

Martin

18. 12. 1980

17

1

HLADKý

Václav

14. 11. 1990

24 let 189 cm 80 kg

20

VESELý

Vlastimil

6. 5. 1993

21 let 185 cm 78 kg

3

BUCHTA

Petr

4

JUGAS

Jakub

8

MALíK

13
14
22

33 let 190 cm 82 kg

15. 7. 1992

22 let 185 cm 78 kg

5. 5. 1992

22 let 187 cm 86 kg

Jan

11. 2. 1992

22 let 180 cm 77 kg

SEDLáK

Jan

25. 10. 1994

20 let 178 cm 69 kg

KOŠťáL

Pavel

17. 9. 1980

34 let 192 cm 88 kg

SCHUSTER

Aleš

26. 10. 1981

33 let 180 cm 80 kg

5

KAŠČáK

Marek

22. 5. 1982

32 let 181 cm 78 kg

7

ZAVADIL

Pavel

30. 4. 1978

36 let 179 cm 76 kg

15

SýKORA

Jan

29. 12. 1993

20 let 170 cm 60 kg

16

ŠUMBERA

Šimon

5. 1. 1991

23 let 179 cm 78 kg

18

FISCHER

Roman

24. 3. 1983

31 let 173 cm 68 kg

19

LUTONSKý

Milan

10. 8. 1993

21 let 174 cm 71 kg

24

HyČKA

Alois

22. 7. 1990

24 let 167 cm 66 kg

26

PAŠEK

David

27. 10. 1989

25 let 181 cm 78 kg

27

MOUKANZA

Donneil

27. 2. 1991

23 let 186 cm 82 kg

30

KERESTEŠ

Miroslav

30. 7. 1989

25 let 176 cm 72 kg

9

MARKOVIć

Miroslav

4. 11. 1989

25 let 184 cm 79 kg
31 let 178 cm 82 kg

10

MEZLíK

Pavel

25. 6. 1983

11

VáVRA

Stanislav

20. 7. 1993

21

PřICHySTAL

Jakub

25. 10. 1995

23

SLANČíK

Fabián

22. 9. 1991

23 let 177 cm 80 kg

28

BRIGANT

Tomáš

11. 10. 1994

20 let 167 cm 67 kg

21 let 180 cm 78 kg
19 let

Realizační tým: Václav KOTAL – trenér, Richard DOSTáLEK, Michal ŠMARDA – asistenti
trenéra, Luboš PřIByL – trenér brankářů, Radek ŠTOURAČ – vedoucí mužstva, Jiří
HAVLíČEK – kustod, Jan CACEK – kondiční trenér, Ivan JáNSKý – fyzioterapeut, MUDr.
Petr GáL – lékař, MUDr. Milan NOVOTNý – lékař, MUDr. Šimon ONDRUŠ – lékař, Jiří
STEJSKAL – masér, Petr DOUBRAVA – masér
- 3-

ÚvOdní SLOvO

PaedDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D.
Vážení sportovní přátelé, příznivci našeho klubu FC Hradec Králové,
při hodnocení letošní podzimní sezóny nemohu jinak než konstatovat, že byl obrovský
rozdíl mezi předvedenou hrou a výsledky samotnými. Ty určitě hře neodpovídaly. Hra byla
kvalitní, ale bohužel problémem byla naše
koncovka. V tomto případě se určitě negativně
projevilo zranění Davida Vaněčka, našeho loňského střelce a nenašel se nikdo, kdo by ho
zcela nahradil. Jeho střelecký potenciál nám
prostě chyběl.
I přes poslední nepříliš lichotivé výsledky, které nás všechny ve vedení klubu
trápí, si zapíši rok 2014 jako úspěšný. Velmi si
cením především postupu mezi fotbalovou elitu a hry, kterou jsme předváděli v úvodních kolech SYNOT ligy. Ovšem dodnes si ani já, ani snad nikdo z hráčů nedokážeme vysvětlit příčinu zlomu, který přišel v utkání s Jihlavou. V tomto zápase jsme do třicáté minuty kralovali
a hráli perfektní fotbal. Poté nám soupeř z ojedinělého protiútoku vstřelil branku a naši hráči
jakoby se sesypali. To se v podstatě s námi vezlo až do třináctého kola, a teprve v posledních
dvou zápasech přišlo určité zlepšení. Zde byl náš herní projev již na lepší úrovni. Já pevně
věřím, že v jarních kolech se pokusíme o zázrak a v podstatě o nemožné. Pokusíme se udržet
v Synot lize. Zápasů je totiž před námi celá řada.
Určitě největší problém současného královéhradeckého fotbalu je stadion. V uplynulém
roce bohužel odstoupil další z investorů, a tak v současnosti rychle připravujeme postupnou
rekonstrukci Malšovického stadionu. V plánech hlavně zohledňujeme požadavky Fotbalové
asociace ČR, která nám nadefinovala požadavky, jejichž splnění je nezbytné k tomu, aby
Hradec Králové v budoucnu vůbec mohl hrát nejvyšší fotbalovou soutěž. Pevně věřím, že toto
řešení již zůstane a nového stadionu se všichni, kdo hradeckému fotbalu fandíme, brzy
dočkáme. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem věrným fanouškům, kteří mě podporovali v nelehkém boji za fotbalový stadion. Všichni totiž víme, že mnohdy boj, který jsme
vedli s odpůrci, byl velmi složitý a z jejich strany ne příliš férový.
Další poděkování patří všem v klubu, kteří se točí okolo mládežnické základny. Fotbalová
akademie při FC Hradec Králové je v každém případě velmi dobrý počin a jsem hluboce přesvědčen, že v příštích letech budeme sklízet pomyslné ovoce z mládežnické zahrádky. Věřím,
že v budoucnu nám v Hradci vyrostou další fotbalové hvězdy, jako tomu bylo v minulosti.
Závěrem roku 2014 bych chtěl hlavně poděkovat všem našim fanouškům. Bez jejich
podpory dělat fotbal určitě nejde a jsem rád, že i přes nepříliš uspokojivé výsledky prvního
mužstva nám zůstali věrni. Za to jim patří velký dík.
V neposlední řadě určitě moje poděkování směřuje našim obchodním partnerům, kteří
věří budoucnosti našeho klubu a vkládají do něho nemalé finanční prostředky.
Všem pak do jednoho přeji pohodové Vánoce a do nového roku 2015 hodně zdraví
a optimizmu.
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., člen představenstva FC Hradec Králové a.s.
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OHLÉdnuTí ZA minuLÝmi ZÁpASY

14. kolo: FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec 0:0

Bohuslav Pilný: „Výsledek
0:0 nás vůbec netěší. Zápas
mohl skončit vítězstvím jak
nás, tak i Liberce. Dovolím si
říct, že jsme měli vyloženější
šance, ale Liberec byl taky
nebezpečný. Bohužel se nám
nepodařilo vstřelit branku a mrzí nás to, protože se nám po dlouhé době podařilo uhrát
vzadu nulu. Ale zase na druhou stranu se
nám nepodařilo vstřelit gól, který by v tomto
zápase znamenal vítězství. Situace je složitá,
ale nám nezbývá než se rvát dál a zkusit vybojovat body na Slavii a určitě potom s Brnem.“
Tomáš Malinský: „Do zápasu jsme vstupovali s tím,
že ho chceme zvládnout
a zvítězit. To se nám nepodařilo, ale máme bod a ten se

určitě počítá! A ve finále se třeba ukáže, že
i ten bod bude mít svou hodnotu. Myslím si,
že jsme byli lepším týmem, měli jsme i větší
příležitosti. Já sám jsem měl jednu, potom
tam pak Emir pěkně střílel a to samé Koti.
Bohužel nám to do branky ani jednomu nespadlo, ale myslím si, že se můžeme od
toho odrazit a důležité je, že jsme vzadu udrželi nulu. To si myslím, že je dobré znamení
a jdeme do dalších zápasů s tím, abychom
vyválčili co nejvíc bodů!“
Emir Halilović: „Byl to těžký
zápas a chtěli jsme ho vyhrát.
Trošku na nás byla vidět nervozita. Vytvořili jsme si několik vyložených šancí a měli
jsme na výhru. Soupeř měl
ke konci taky šanci a tak si
myslím, že výsledná remíza je spravedlivá.“
Pavel Dvořák: „Škoda, že
jsme nevyhráli. V naší situaci
nám ta remíza tolik neřeší.
Kdybychom měli o několik
bodů víc, tak by jsme řekli,
že to je dobrý bod. Soupeř
byl fotbalový, branku jsme
mohli dostat a na druhou stranu taky jsme
mohli dát. Takže je to škoda a musíme jet
dál!“
Připravil Petr Přibík

14. kolo Synot ligy, 9. listopadu 2014:
FC Hradec Král. – FC Slovan Liberec 0:0
Rozhodčí: Zelinka – Pelikán, Pospíšil. ŽK:
41. Černý – 6. Pimpara, 14. Delarge, 57.
Mudra. Počet diváků: 2146.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Križko, Pla-

šil – Malinský (69. Vaněček), Kotiš (60. Trubač) – Štípek, Halilovič, Černý (81. Chleboun) – Dvořák. FC Slovan Liberec: Kolář –
Fleišman, Pimpara, Karišik, Mudra – Obročník, M. Jarolím – Kolár, Ďubek, Delarge (79.
Hadaščok) – Luckassen (84. Hamulák).

15. kolo Synot ligy, 23. listopadu 2014:
SK Slavia Praha – FC Hradec Kr. 1:1 (0:0)
Branky: 57. Škoda – 55. Plašil. Rozhodčí:
Příhoda – Nádvorník, Kotík. ŽK: 83. M. Černý
– 56. a 78. Malinský, 81. P. Černý, 90.
P. Mareš. Počet diváků: 5228.
SK Slavia Praha: Rakovan – Dobrotka,

Latka, Bílek, Juhar (46. Mikula) – Kodr, Kenia
(64. Boudjemaa) – V. Vukadinovič (75.
Balaj), Zmrhal, M. Černý – Škoda.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Križko, Plašil – Trubač (74. Vaněček), Černý – Štípek
(82. P. Čermák), Halilovič (65. Mareš), Malinský – Dvořák.

V dalším utkání na Všesportovním stadionu se představilo mužstvo Slovanu Liberec. Od začátku se hrál otevřený fotbal,
ve kterém si Východočeši vytvořili více
šancí na gól. Liberecký gólman Ondra
Kolář se překonával a všechny příležitosti
domácích vychytal. Obrana Hradce působila výborně a proti minulým zápasům se
o moc zlepšila. Zkrátka je na čem stavět.
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OHLÉdnuTí ZA minuLÝmi ZÁpASY

15. kolo: SK Slavia Praha – FC Hradec Král. 1:1 (0:0)
K dalšímu mistrovskému utkání na hřišti
soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté do
naší metropole, kde se střetli na nejhezčím stadionu u nás s pražskou Slavií.
V prvním poločase byla hra vyrovnaná,
Hradci se dařila kombinace, vytvořil si
šance a domácí se nemohli prosadit. Po
změně stran Slavia přitlačila, ale vedení
se ujali Východočeši brankou Marka Plašila. Pražané vzápětí vyrovnali a vystupňovali svůj tlak, který byl, v závěru zápasu
po vyloučení Tomáše Malinského, drtivý.
Vynikající Tomáš Koubek však všechny
další střely vychytal. Tři remízy za sebou.
Liberec, Plzeň a Slavia. Votroci jedou!
Bohuslav Pilný: „Získali jsme
bod, ale v našem postavení
to je málo. Kdyby to bylo kdykoliv jindy, tak bychom byli
spokojeni, takhle bohužel nemůžeme. Na druhou stranu
jsme ten bod uhráli i se štěstím, protože na konci utkání jsme se dostali
pod drtivý tlak a měli jsme obrovské problémy se standardními situacemi soupeře.
V prvním poločase jsme Slavii docela zlobili
a měli jsme poměrně dost nebezpečných situací, ale to finální řešení nebylo dobré. Ve
druhé půli domácí ještě více zjednodušili hru
a bylo to o tom, jestli jsme schopni ty vysoké
balóny, co chodily do našeho vápna, uhrát
a posbírat. Jinak je obrovská škoda, že jsme
nevydrželi delší dobu neinkasovat po tom
gólu, co jsme dali. Protože vyrovnání Slavii
ještě více nakoplo. Když připočtu ještě vyloučení Tomáše Malinského tak ten bod je
asi maximum, co jsme mohli
v Edenu udělat.“
Tomáš Koubek: „Myslím si,
že to byl pro nás pro všechny dobrý zápas. Hrálo se na
nádherném stadionu a před
parádní atmosférou. Já osob-6-

ně bych chtěl hrát takové zápasy každý
týden. V prvním poločase jsme byli lepší než
Slavie, měli jsme víc šancí. Branku jsme ale
dali až ve druhém poločase po standardní
situaci. Bohužel domácí hrozně brzy vyrovnali. Potom nás Slavia dostala nakopávanými míči do naší šestnáctky pod tlak. Před
naši branku se dostal i stoper Latka a tlak
Pražanů vrcholil. Závěr zápasu jsme dohrávali dokonce v deseti, ale musím kluky
pochválit, že jsme to vzadu zvládli, vydrželi
a dokázali se ubránit při takovém náporu.
Kdybychom měli trošku víc štěstí, tak David
Vaněček mohl dát na 2:1 a mohli jsme vyhrát. Takhle bereme remízu 1:1.“
Marek Plašil: „Na Slavii
jsme jeli vyhrát a získat tři
body. Bohužel máme jenom
jeden. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale Slavie taky.
Zápas jsme dohrávali v deseti. Je to ztráta, ale musíme
ten bod brát. A můj gól? Po rohovém kopu
Pavel Dvořák míč prodloužil a já jsem ho dohrál na zadní tyči pravačkou do branky.“
David Štípek: „Byl to zápas
rozdílných poločasů. První
byl z naší strany hodně dobrý,
kombinovali jsme po zemi
a Slavii jsme skoro k ničemu
nepustili, i když tam nějaké
náznaky měla. Sami jsme si
vytvořili šance, pološance a závary před její
brankou, ale bohužel jsme gól nedali. Slavie
si řekla v kabině, že na nás ještě musí víc
zjednodušit hru, takže nakopávali zezadu balóny před naši branku. Sbírali odražené míče
a hrozili ze standardek. Naštěstí jsme to byli
my, co dali první gól. řekli jsme si, že to udržíme do konce, ale bohužel za dvě minuty
jsme dostali z rohu gól. Ke konci hrála Slavia
vabank a vlastně jim k tomu pomohlo i vyloučení Tomáše. Kluci to ale před naší brankou dobře uskákali.“
Připravil Petr Přibík

kAlendář Fc hrAdec králové
– prodejní místA:
∙ marketing klubu Fc hradec králové
(objednávky na tel.: 732 385 433)
∙ předprodej deníku ulice letců
∙ prodejna GÓl šafaříkova ulice
∙ fanshop na malšovickém stadionu

cena 119,- kč
v rámci dnešního utkání
Fc hradec králové vs. Zbrojovka Brno

AkČní cenA 99,- kč.

jAK TO BYLO nApOSLedY
Synot liga, sezóna 2014/2015, 2. kolo

Poslední utkání dnešních soupeřů mají příznivci hradecké kopané ještě v živé paměti.
Vždyť se odehrálo v rámci druhého kola letošního ročníku Synot ligy 2. srpna 2014.
Votroci zajížděli poprvé po svém návratu do
nejvyšší soutěže na soupeřovo hřiště. Pod
dojmem velmi dobrého výkonu z prvního
kola proti Teplicím (0:0), a také s vědomím
porážky Brna (2:0) v letní přípravě, odjížděli
mnozí fanoušci černobílých barev do jihomoravské metropole v dobré náladě a také
s touhou, odvézt si domů všechny tři body.
Jenže v čele domácího týmu stojí již druhou
sezónu „jejich“ kapelník, bývalý trenér Votroků Váslav Kotal, a ten svoji strategickou
změnou v průběhu „pitné přestávky“ (22´zápasu) přeskupil řady domácích a udělil hostům pořádnou lekci v podobě překvapivého,
ale jednoznačného vítězství 3:0.
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A jak to tedy bylo naposledy?
2. kolo Synot ligy, sobota 2. srpna, 17.00
hodin, Brno, Srbská ul.:
FC Zbrojovka Brno – FC HK 3:0 (0:0)
Branky: 63. Schuster, 77. Jugas, 90. Markovič. Rozhodčí: Hrubeš – Nádvorník, Černý.
ŽK: 35. Černý. Počet diváků: 4150.
FC Zbrojovka Brno: Hladký – Jugas, Košťál,
Schuster – Hyčka, Malík (78. Kaščák), Zavadil, Fischer (83. Buchta), Pašek (70. Vávra) –
Sýkora, Markovič. FC HK: Koubek – Holeš,
Križko, Rolko, Mareš – Janoušek (67. Kulič),
Kotiš – Štípek (57. Malinský), Černý (78. Prokeš), Halilovič – Dvořák.
Hradečtí fotbalisté vstoupili do utkání velmi
sympaticky a šance na sebe nenechaly
dlouho čekat. Nejprve se za obranu hostů

dostal Halilovič, ale toho na poslední chvíli
zablokoval brněnský obránce Schuster. Za
okamžik pelášil na domácího gólmana Štípek, ale toho doběhl Jugas a dvaadvacetiletého záložníka ukázkově odzbrojil. V 21.
minutě dal o sobě opět vědět agilní Emir Halilovič, když se v úhlu objevil přímo před brankářem Hladkým, ale míč poslal daleko. O dvě
minuty později přišla obrovská příležitost
Brna, míč se po protiútoku snesl na hlavu
Hyčky a bylo z toho břevno, následující dorážku Fischera už obrana hostů zneškodnila.
Pokud patřila první část poločasu Hradci, tak
v druhé polovině mohli diváci na
stadionu v Srbské ulici vidět velkou převahu Zbrojovky. Jmenovat
můžeme třeba šanci Schustera,
který si zaběhl na zadní tyč a jeho
hlavička trefila vyběhnutého Tomáše Koubka. První poločas
ukončil pokus hradeckého Mareše, ale tomu se nachytat domácího strážce svatyně nepodařilo.
Do druhého poločasu vstoupili
lépe fotbalisté Brna, byli častěji
u míče a vytvářeli si i brankové příležitosti. Jako například hlavička
Markoviče z 57. minuty, ale ta
skončila kousek od vzdálenější
tyče. Což se nedá říct o situaci
z 63. minuty, Sýkora našel z rohového kopu hlavu Schustera a ten
zařídil úvodní branku utkání, 1:0.

O čtyři minuty později byli svěřenci kouče
Luboše Prokopce opravdu blízko premiérové brance v letošním ročníku SyNOT ligy
a měl v tom prsty střídající Kulič. Jeho střela
už prošla Hladkému rukama, ale míč padající do odkryté branky ještě stačil brněnský
gólman odkopnout. O osudu zápasu rozhodl v 77. minutě Jugas a opět to bylo z rohového kopu, když poslal míč přesně za
záda brankáře Koubka, 2:0. V závěru utkání
zatloukl pomyslný hřebíček do rakve Markovič a už bylo jasné, že Hradec se vrací
domů bez bodů, 3:0.

Tabulka Synot ligy, sezóna 2014/2015, po 15. 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
FK Mladá Boleslav
FK Teplice
FC Baník Ostrava
FK Dukla Praha
SK Slavia Praha
1.FC Slovácko
FC Vysočina Jihlava
Bohemians Praha 1905
1.FK Příbram
FC Zbrojovka Brno
FC Slovan Liberec
SK České Budějovice
FC Hradec Králové

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

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

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

31:11
24:7
29:12
19:12
24:18
12:20
18:22
21:22
23:23
15:20
19:24
18:24
16:22
19:17
13:30
10:27

35
34
33
23
21
21
20
19
18
18
17
16
16
15
15
8

14
13
12
-1
-3
0
-4
-5
-6
-3
-4
-5
-8
-9
-6
-16
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rOZHOvOr

s Bohuslavem Pilným, trenérem FC Hradec Králové
Na konci předloňské sezóny přebral tým společně s Lubošem Prokopcem. Ligu se jim sice
zachránit nepodařilo, ale svůj tým po ročním působení ve FNL přivedli opět na výsluní české
kopané. Bohužel první část Synot ligy Votrokům nevyšla podle představ klubu ani příznivců,
a tak trenér Luboš Prokopec po vzájemné dohodě ze své funkce odstoupil. Otěže týmu po
něm 20. října převzal triumvirát trenérů Pilný – Barborík – Škorpil. S trenérem BOHuSLaVEM
PiLnýM jsme si končící rok 2014 prošli a ohlédli jsme se po tom, co se povedlo, a co naopak by dnes udělal jinak.
Začněme trochu atypicky „od konce“, má
první otázka nebude patřit minulosti, ale
vlastně té nejbližší budoucnosti, tedy
dnešnímu utkání proti Zbrojovce Brno. Co
od něj očekáváte?
Jednoznačně vítězství a zisk tří bodů.
Co k vítězství může vést?
My víme, že soupeř hraje organizovaně, trenér Kotal má velmi dobře propracovanou
defenzivu svého týmu. Očekávám, že se budeme velmi těžko dostávat do jejich obranného pásma, ale současně budeme muset
být velmi obezřetní, abychom se nepustili
do nějakého bezhlavého útočení, a tím jsme
nespáchali vlastní harakiri.
Určitě máte v mysli první letošní venkovní
zápas v Brně v Srbské ulici…
Ono to není zas tak dávno, takže mám. Tam
jsme velmi dobře odehráli první poločas, ale
bohužel se nám nepodařilo z našich šancí
vstřelit gól. Sami jsme naopak inkasovali ze
dvou standardních situací, což nás stálo
body.
Dá se z tohoto utkání vzít ponaučení?
Tak jako z každého zápasu … S Brnem se
střetáváme během půl roku již potřetí, takže
my se pokusíme informace, co máme, využít v náš prospěch.
Dnes máme před sebou poslední utkání
roku 2014. Pojďme však na jeho začátek …
Vezmu to od prostředka roku, kdy jsme se
v létě radovali z postupu do Synot ligy, což
bylo šťastné období, ale dnes je bohužel
realita jiná. V těchto chvílích jsme ovlivněni
situací z postavení v tabulce, kdy máme
strašně málo bodů a velký distanc na sou-10-

peře. Proto bych i dnes zdůraznil, že to, jak
jsme se rychle mezi elitu vrátili, byl veliký
úspěch a dnes ještě není konec sezóny!!!
To znamená, že povinnost každého z nás je,
ať již tady budeme nebo zde bude někdo
jiný, snažit se pro tento klub zachránit první
ligu.
Když byste zhodnotil první polovinu letošní Synot ligy?
Do soutěže jsme vstoupili herně velmi
dobře, ovšem měli jsme mít více bodů. Bohužel, velký problém nastal po utkání s Jihlavou. Zápas jsme sice dobře začali, ale
nepodařilo se nám vstřelit branku a nakonec
jsme prohráli 0:3. Od té doby si mužstvo
přestalo věřit a dojíždíme na velmi malou
produktivitu. S ní se hrozně špatně vyhrává.
Kde může být problém? Na počátku soutěže těžcí soupeři jako Mladá Boleslav,
Teplice, Slovácko, Sparta, což se poměrně zvládlo, ale poté přišli relativně lehčí
soupeři České Budějovice, Příbram, Ostrava a tam jsme vyšli naprázdno…
Odjakživa se relativně slabší soupeř dokáže
vytáhnout na toho silnějšího, a naopak. V soutěži jsou však rozhodující zápasy s týmy,
s kterými jsme v nižších patrech soutěže,
a ty jsme nezvládli. Dnes bychom uplynulou
polovinu sezóny hodnotili jinak, kdybychom
zvládli třeba jen dva domácí zápas s Jihlavou a Budějovicemi. Všichni si určitě dokážou spočítat, jak by tabulka vypadala. Jenže
na kdyby se nehraje… My jsme je nezvládli
a tím vzniknul problém.
V roce 2014 se výrazně obměnil kádr Votroků. Udělal byste dnes něco jinak?

Po bitvě je každý generál. Vše jsme s Lubošem pečlivě rozebírali a nad každou změnou
přemýšleli. Kdo nás v postupové sezóně
viděl, tak viděl i to, že kádr musíme zkvalitnit.
My jsme to viděli také. Někdy se všechny
příchody podaří, a když jich je hodně, některé se nepodaří. Dnes vím, že obměna
kádru neměla být tak velká.
Kdo z nových hráčů splnil vaše očekávání?
To každý vidí na sestavě, kdo z hráčů toho
kolik odehrál. Pro nás je posila určitě David
Štípek, výborný začátek měl Matěj Kotiš,
ovšem se závěrem podzimu jeho výkonnost
nebyla taková, jako na začátku. Dobrou výkonnost prokazuje Petr Mareš, ale jeho jsme
využívali na postu levého obránce, což si
myslím není u něho to pravé ořechové. Velké překvapení, jak se zde dokázal prosadit,
je Aleš Čermák. Tento hráč má velkou perspektivu a je jen škoda, že nemůže do
závěrečných bojů podzimu kvůli zranění zasáhnout. Za očekáváním zůstali Hynek Prokeš a Pavel Šultes.
V příštím roce Česká republika hostí
EURO U-21. V tomto kádru jsou naši
odchovanci Koubek a Holeš. Trenér Dovalil dává také šanci mladému Aleši Čermákovi…
Pro klub by byla velmi dobrá vizitka, kdyby
měl na této význačné události co možná nejvíce zástupců. Tomášové by neměli v nominaci chybět. Otázka je, zda bude v nominaci
také Aleš Čermák. Jak jsem řekl,
Aleš je talent a určitě se v budoucnu
prosadí.
Velká kauza letošního roku byl
i David Vaněček. V loňské sezóně
nejlepší střelec, pak zranění a v 1.
lize se zatím neprosazuje, jak by si
mnohý fanoušek přál…
Všichni jsme věděli, že zranění bylo
složité, proto také nedostával tolik
šancí, jak by si mnohý fanoušek přál.
Sám David by hrozně chtěl, a čím
více chce, je to pro něho více složité.
On není v top formě a do ní má ještě
hodně daleko. Nějaké zápasy od začátku již odehrál, ale stále to není ten
David Vaněček, jakého známe z mi-

nulé sezóny. Věřím, že přes zimu udělá
velký kus práce a na jaře se prosadí. Já
tomu věřím.
Jarní část nebude pro Votroky jednoduchá. Jak vy odvetné zápasy vidíte?
Jednoduché to nebude, ale na druhou
stranu, doma přivítáme Plzeň, Spartu a je
lepší mít tyto soupeře doma, než u nich. Nebylo by to poprvé, ani naposledy, kdy mužstvo ze spodku tabulky porazí špičkový tým
ligy. Tyto zápasy boudou taháky pro lidi. My
budeme muset k zápasům přistupovat tak,
že budeme muset jezdit na utkání s jediným
cílem, vyhrát. Na jaře, tak jako dnes, nic jiného než VýHRA nemůže naše hráče uspokojit.
Jak vy osobně vidíte jarní odvety?
Pokud se nám dnes podaří zvládnout zápas
s Brnem, tak naděje na záchranu stále
bude. A pokud nějaká naděje je, tak by se
všichni měli rvát o to, aby jiskra naděje nezhasla příliš brzy. Pokud mužstvo v naději
vydrží až do konce, tak jaro bude zajímavé.
Hradec již totiž ledaskdo odepsal. Ovšem
bez sebeobětování a bez výher to určitě nepůjde.
Co si přejete do nového roku 2015?
Je jasné, že na mé místo přijde nový trenér,
takže u mě nastanou profesní změny. Všem,
kdo se točí okolo hradeckého fotbalu tak
přeji hodně úspěchu, štěstí a klid pro práci.
Všem ostatním hlavně to zdraví a ať jsou na
sebe hodní.

2. ZÁpAS 4. KOLA pOHÁru ČeSKÉ pOšTY
FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové 0:0

Do odvetného utkání 4. kola Poháru FAČR
šli Votroci s jednobrankovým (1:2) deficitem
z úvodního utkání v Malšovicích. Trenér
Pilný nemohl v utkání využít služeb reprezentantů Holeše, Koubka a Trubače, kteří se
do domovského klubu vrátili těsně před
utkáním a také Juraje Križka, který má problémy s kolenem. Na hrot útoku se od začátku postavil David Vaněček.

Hned v úvodu utkání, přesněji v desáté minutě, se ve Štruncových sadech oslavoval
gól domácích z kopačky Radima řezníka.
Ovšem vše bylo předčasné, protože plzeňský obránce stál v době dorážky v ofsajdu.
Na tuto situaci Votroci odpověděli dvěma
brejky v podání Tomáše Malinského, ale ani
jeden z nich hbitý záložník nedokázal zužitkovat v gólové zakončení. Další vzrušení přišlo po půlhodině hry, kdy nejdříve domácí
Petržela hlavičkou netrefil prázdnou branku
Votroků a vzápětí z protiútoku, také hlavičkou z malého vápna, trefil Kotiš náruč domácího Pavlíka. Ve zbytku prvního poločasu
byli Votroci domácím Viktoriánům vícejak vyrovnaným soupeřem a v 35. minutě si dokonce vysloužili potlesk domácího kotle, to
když Pavel Černý na hranici vápna prostrčil
na Marka Plašila, ovšem ten dosáhl na
balón pouze špičkou kopačky, a tak Pavlík
v brance Plzně se střelou neměl větší problém. Viktorka pak v samotném závěru dostala možnost zahrávat přímý kop z hranice
velkého vápna, ale Bakoše pozorný Kuciak
vychytal, a tak se šlo do poločasové přestávky za bezbrankového stavu.
Také zkraje druhého poločasu se hrál vyrovnaný fotbal. V jeho začátku měl dobrou
příležitost domácí Hubník, ale z hranice velkého vápna přestřelil. Na druhé straně
slibné průniky Vaněčka zhatilo jeho ofsajdové postavení a Emira Haliloviče v poslední chvíli zastavil domácí stoper
Procházka. Po hodině hry získávala domácí
Viktorka mírnou převahu, z níž vytěžila pár
velmi dobrých příležitostí. Tu stoprocentní
měl na své kopačce Petržela, když se z ni-

2. zápas 4. kola Poháru Č. pošty, 19. 11. 2014:
FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové 0:0
ŽK: Malinský, Kotiš, Hable. Rozhodčí: Jech –
Vlasjuk, Vaňkát. Počet diváků: 3542.
FC Viktoria Plzeň: Pavlík – Hubník, Procházka, Hejda, řezník – Petržela (87. Rajto-

ral), Horváth, Vaněk, Hořava (89. Chrien),
Kovařík – Bakoš (57. Tecl)
FC HK: Kuciak – Plašil, Chleboun, Rolko,
Čermák Pavel – Malinský (87. Zorvan),
Černý, Mareš (74. Hable), Kotiš, Halilovič –
Vaněček (73. Dvořák)
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čeho nic objevil osamocený před Martinem
Kuciakem, ale ten ho dvěma akrobatickými
zásahy vychytal. Poté přišla příležitost Tecla,
ale jeho přízemní střela na zadní tyč skončila těsně vedle. A opět v 68. minutě ekvilibristický zákrok slovenského brankáře ve
službách Hradce. Tentokrát vychytal z malého vápna dorážejícího Hořavu. Potlesk tribun si také vysloužily výstavní nůžky Hejdy,

které skončily těsně vedle pravé tyče Kuciakovy svatyně.
V druhém poločase měli domácí více ze hry,
ale hosté měli v brance Martina Kuciaka,
který je svými zákroky několikrát podržel.
Konečná bezbranková remíza Votrokům
k postupu sice nestačila, ale za výkon ve
Štruncových sadech se určitě stydět nemusí.

pŘedBěžnÝ prOgrAm vOTrOKů
v Zimní pŘíprAvě
Ač nás ještě dnes čeká poslední mistrovské
utkání v právě končícím roce 2014 proti
Zbrojovce Brno, Votroci již znají svůj program přípravy na jarní část Synot ligy. Hráči
se společně s realizačním týmem v novém
roce 2015 sejdou v sobotu 3. ledna na první
tréninkové jednotce. Hned druhý den, tedy
v neděli, je čeká dvoufázový trénink. V pondělí pak podstoupí zdravotní a fyzické testy
na Fakultě tělesné výchovy a sport v Praze.
Votroci jsou v rámci herní přípravy přihlášeni
do zimní TIPSPORT LIGy. Ve skupině jim
budou za soupeře týmy FK Mladá Boleslav
(pátek 9. 1. 2015, 11. 00, Mladá Boleslav), FK
Varnsdorf (sobota 17. 1. 2015, 11. 00, Mladá
Boleslav a FK Pardubice. Tento derby zápas
se odehraje ve středu 21. 1. od 11. 00 hodin
na umělé trávě areálu v Orlické kotlině. V případě postupu do finále nebo do duelu
o umístění sehrají Votroci utkání proti soupeři
(Zbrojovka Brno nebo Sigma Olomouc), který
vzejde z druhé skupiny turnaje v Olomouci
v sobotu 24. 1., resp. v neděli 25. 1. 2015.

V týdnu po zimní lize jsou domluveny ještě
dva duely. Ten první je naplánovaný na
středu 28. ledna proti Zbrojovce Brno
a druhý v sobotu 31. ledna proti Znojmu, přičemž ten první je podmíněn nesehráním
vzájemného duelu o umístění v TIPSPORT
zimní lize. Oba zápasy by se pak sehrály
v Hradci Králové na UMT v Orlické kotlině.
Zimní ligou by měla být završena první část
přípravy. Také tu druhou, únorovou, prožijí
hradečtí fotbalisté v domovských podmínkách.
Ze zápasů jsou známé zatím dva. V areálu
v Orlické kotlině Votroci přivítají ve středu 4.
2. od 13. 00 hodin Táborsko a tři dny poté
pojedou za svým soupeřem do Vlašimi
(14.00 hod). V jednání jsou ještě dva duely,
včetně generálky. Ty však v době uzávěrky
bulletinu nebyly známy.
Synot liga otevře svoje jarní brány o víkendu
21.–22. února 2015. Votroci na první měření
sil míří do Mladé Boleslavi. Ale to již hodně
předbíháme.

PROgRaM ZiMní PříPRaVy 2015
sobota 3. ledna 2015 první trénink v roce 2015
pondělí 5. ledna 2015 fyzické testy na FTVS Praha
pátek 9. ledna 2015 FK Mladá Boleslav vs. FC Hradec Králové
TZL, Mladá Boleslav, 11.00 hod.
sobota 17. ledna 2015 FC Hradec Králové vs. FK Varnsdorf
TZL, Mladá Boleslav, 11.00 hod.
středa 21. ledna 2015 FC Hradec Králové vs. FK Pardubice
TZL, Orlická kotlina, 11.00 hod.
sobota–neděle semifinále, resp. zápas o umístění v TIPSPORT ZIMNí LIZE,
24. 1.–22. 1. 2015 Olomouc
středa 28. ledna 2015 FC Hradec Králové vs. FC Zbrojovka Brno
Orlická kotlina, 14.00 hod.
sobota 31. ledna 2015 FC Hradec Králové vs. 1. SC Znojmo, Orlická kotlina, 12.00 hod.
středa 4. února 2015 FC Hradec Králové vs. FC MaS Táborsko
Orlická kotlina, 13.00 hod.
sobota 7. února 2015 graffin Vlašim vs. FC Hradec Králové, Vlašim, 14.00 hod.
sobota 21. února 2015 17. kolo Synot liga FK Mladá Boleslav vs. FC Hradec Králové,
Mladá Boleslav
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FOTBALiSTA měSíCe

Vyhodnocení za srpen, září a říjen
Od nové sezony mají všichni fanoušci Hradce Králové možnost se účastnit pozápasového
známkování hráčů. Z tohoto hodnocení pak vždy vzejde fotbalista měsíce. Ovšem vyhlašování se netýká jen členů A mužstva, ale také dalších mládežnických kategorií. Po celý podzim jsme fanouškům pravidelně představovali talentované hráče z naší Fotbalové akademie
FC Hradec Králové. Pojďme si tedy připomenout, kdo už letos obdržel památeční triko za
nejlepšího fotbalistu od společnosti JaKO.
SRPEn: V měsíci srpnu patřilo
ocenění výhradně gólmanům.
Za A tým dostal cenu Tomáš
Koubek, který měl po šesti odehraných kolech hned tři vychytané nuly, a to proti Teplicím,
Mladé Boleslavi a Slovácku.
Za dorosteneckou kategorii U19
byl vybrán opět brankář adam
Ordelt, jenž byl v létě také
vyhlášen nejlepším gólmanem
uznávaného mezinárodního turnaje Insel Cup v německém
Ilvesheimu. „Ocenění mě potěšilo. Do každého utkání nastupuji připravený podat nejlepší
výkon. Nejdůležitější však je, aby
se nám dařilo celkově jako
týmu,“ uvedl osmnáctiletý odchovanec Hradce Králové.
Ani žákovská kategorie nebyla
ochuzena o tuto novinku. Fotbalová akademie FC Hradec Králové má ve svých řadách
spoustu šikovných fotbalistů a brankář Šimon Pecháček patří rozhodně mezi ně. V srpnu
byl právě on vyhlášen hráčem měsíce. „Cením si toho velmi a moc si toho vážím. Ale musím
dodat, že to není jenom moje zásluha, ale zásluha celého týmu U15, protože fotbal je především týmová hra a bez svého týmu bych nebyl nic,“ prozradil Pecháček.
ZÁří: V září se příznivcům hradecké kopané nejvíce zamlouval výkon Tomáše Malinského,
který dokázal vstřelit gól proti Spartě. Navíc tahle branka byla vůbec jeho první v nejvyšší
české fotbalové soutěži. „Jsem za to hrozně rád, hodně jsem si to užíval, protože jsem na gól
čekal strašně dlouho. Nějaké jsem dal v druhé lize, ale konečně teď se to podařilo. Snad na
další branku nebudu čekat zase takovou dobu,“ sdělil Tomáš Malinský, jenž od fanoušků obdržel průměrnou známku 1,75.
V dorostu nejvíce trenéry zaujal obránce Michal Strasser, velký fanoušek Barcelony a španělského fotbalu měl za sebou povedené období, čehož si všiml i trenér Ivo Gregovský. „Michal ještě nechyběl ani minutu a díky tréninku se i hodně posunul ve své individuální kvalitě.
Má výborný přístup a podařila se mu docela i utkání,“ uvedl na adresu sedmnáctiletého mladíka lodivod U19.
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Kromě oceněného Tomáše Malinského a Michala Strassera
(U19), získal ocenění hráč měsíce září v kategorii elévů
Tomáš Hendrich (narozen 4. 4.
2004). „Tomáš dostal ocenění
za 100% účast na trénincích
v měsíci září a také za celkový
přístup k tréninkům. V neposlední řadě za dobrou výkonnost od začátku této sezóny,“
řekl k Hendrichovi trenér mladíků Martin Štěpán.
říJEn: Ačkoli se A týmu v říjnu
příliš nedařilo, tak minimálně
jeden fotbalista předváděl stabilně kvalitní výkony, za co ho
fanoušci odměnili cenou hráč
měsíce. A tím šikovným záložníkem není nikdo jiný, než
Emir Halilovič. „Chtěl bych moc poděkovat fanouškům, jsem moc rád za toto ocenění
a budu se snažit dál, aby to nebylo poprvé a naposledy. Ale vyměnil bych tohle ocenění za
nějaké body a lepší umístění v tabulce,“ říká pětadvacetiletý oblíbenec ochozů Emir Halilovič.
Dorostenecká kategorie U17 má za sebou vskutku fantastický podzim, kdy si z třinácti zápasů připsala hned deset výher a zcela zaslouženě okupuje první příčku tabulky. K tomuto
výbornému umístění přispěl také Jakub Martinec, který byl v měsíci říjnu vyhlášen nejlepším hráčem dorostu. „Můj první cíl je takový, že bych chtěl s klukama slavit titul v dorostu, což
bude ještě hodně dlouhá, náročná a těžká cesta. Dalším cílem je znovu reprezentovat národní
tým v mezinárodních utkáních,“ poodkryl své plány tento talentovaný stoper.
Kromě oceněného Emira Haliloviče a Jakuba Martince (U17), získal cenu hráč měsíce v kategorii žáků také Tomáš Kalina,
jenž nyní nastupuje na pozici
středního obránce. Tento mladík si cenu zasloužil především
za kvalitní výkony a také za svůj
svědomitý přístup k tréninkům.
A v kterém utkání se Tomášovi
vedlo nejlépe? „Nejvíce se mi
dařilo podle mého na turnaji
v Praze proti Slavii Praha, Sigmě
Olomouc a Dynamu Drážďany.
Hráli jsme poprvé na velkém
hřišti a dalo se dobře využít otevřenějšího prostoru. V lize si
velmi vážím jediné remízy s Mladou Boleslaví, protože jsme ve
druhém poločase museli dohánět ztrátu o tři branky,“ sdělil
mladík Kalina.
- 17-

FOTBALOvÁ šKOLiČKA
FC HrAdeC KrÁLOvÉ
Fotbalová školička FC Hradec Králové otevřela v září
2014 již svůj sedmý ročník. Sportovní kroužek, který
je z větší míra zaměřen hlavně na fotbal, je určena
pro mladé zájemce v předškolním věku, kteří mají
rádi pohyb a fotbalový míč. „Za dobu její existence
si s námi přišlo na Miladu, jak všichni přezdíváme ZŠ Milady Horákové, zasportovat již více
jak 470 kluků a děvčat, přičemž v daném ročníku
se jejich počet pohybuje mezi 40–50 dětmi,“ prozradil její hlavní trenér Ing. Petr Vohralík.
Tento ročník je určen zejména pro děti narozené v letech 2009 – 2011 a děti jsou v návaznosti na svůj
věk rozděleny do dvou skupin. V mladší skupině,
která je určena převážně pro děti ve věku 3–4 roky,
se trenéři zaměřují na rozvoj rychlosti a základních
pohybových vlastností, učí děti formou nejrůznějších her a cvičení součinnosti a spolupráci v nově se
tvořícím dětském kolektivu. Velmi oblíbené jsou zejména různé typy drah, kde musí děti překovávat připravené překážky, naučí se kotrmelce a posupně
ztrácí i případný ostych z výšek. Svoje místo zde má
i pestrá paleta cvičení s míčem, a to jak jeho základní druhy chytání a vedení míče, tak i velmi oblíbená společná cvičení dětí s rodiči. Každá
tréninková jednotka je samozřejmě zakončena tolik
očekávaným fotbálkem ve verzi.
To ve starší skupině určené zejména pro pětileté děti
se už více zaměřují na jednotlivé formy práce
s míčem. Náplň těchto tréninkových jednotek se tak
stále více podobá tomu, co bude na hráče čekat po
jejich přechodu ze školičky do jednotlivých fotbalových klubů.
Celý realizační tým Fotbalové školičky FC Hradec
Králové se snaží udělat náplň přípravy co možná nejpřitažlivější a nejzajímavější, proto na děti čeká celá
řada víkendových akcí. Jedná se hlavně o čtyři zimní
halové turnaje, které se uskuteční v tělocvičnách ZŠ
Milady Horákové, kde děti ve fotbalových dresech
předvádí svým rodičům a svým nejbližším, co už se
z fotbalové abecedy ve školičce naučily. Na tyto
akce následně navazuje metodický turnaj pro předškoláky, který tradičně pro fotbalové kluby z Hradce
Králové a okolí pořádá v hale ZŠ Kukleny.
Fotbalovou sezónu pak fotbalová školička tradičně
zakončuje Turnajem hradeckých mateřských škol

a Memoriálem Milady Horákové, kde nechybí závěrečné posezení společně s rodiči a oblíbené rozlučkové grilování.
A co již ve fotbalové školičce proběhlo? „Z víkendových akcí jsme v listopadu absolvovali „Podzimní turnaj“, kterého se i přes početnější
marodku zúčastnilo 36 dětí. Ty za bouřlivé podpory svých nejbližších předvedly celou řadu velmi
zdařilých fotbalových momentů,“ popisuje již uskutečněnou akci šéf školičky Ing. Vohralík a doplňuje
akce, které jeho svěřence v následujícím půlroce čekají, „v prosinci, přesněji – 6.12.2014 – MIKULÁŠSKÝ TURNAJ POD PATRONACÍ VAK STAVBY
HK, spol. s r.o. Celá akce je tradičně zakončena
příchodem Mikuláše, čerta a anděla s mikulášskou nadílkou. 31.ledna.2015 pak – ČERNOBÍLÝ
TURNAJ HRÁČŮ FŠ FC HK ZA ÚČASTI ING. RICHARDA JUKLA. 21.2.2015 – TURNAJ SPOLEČNOSTI FINspol HK, 28.3.2015 – METODICKÝ
TURNAJ FOTBALOVÝCH PŘEDPŘÍPRAVEK PRO
DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2008 – 2010, POD PATRONACÍ POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA a nakonec
v květnu a červnu SERIÁL TURNAJŮ POŘÁDANÝCH V RÁMCI SOUTĚŽE MINI-PŘÍPRAVEK ORGANIZOVANÉ OFS HK. Červen budeme mít hodně
nabitý – 4. 6. 2015 – TURNAJ HRADECKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL, 6. 6. 2015 – MEMORIÁL MILADY
HORÁKOVÉ a konečně 9. 6. 2015 – závěrečné grilování v areálu ZŠ Milady Horákové.“
Je zřejmé, že takovýto rozsah činností by Fotbalová
školička při FC Hradec Králové nemohla zvládnout
bez významné podpory statutárního města Hradec
Králové a několika málo sponzorů, kterým tímto klub
také velmi děkuje.
Protože projekt Fotbalové školičky je otevřeným projektem, mohou děti, které by chtěli začít sportovat,
přijít na ZŠ M. Horákové kdykoliv v průběhu roku.
V případě zájmu bližší informace poskytne:
manažer Fotbalové školičky ing. Petr Vohralík
(MB: 603 318 713, mail: petr.vohralik@seznam.cz).
Více se o akcích a o všem, co můžou děti ve Fotbalové školičce zažít, se rodiče dozví na webových
stránkách www.fchk.cz v odkaze FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA.
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HISTORICKÝ HOTEL ELIZABETH
HOTEL S NEJLEPŠÍ PÉČÍ O KLIENTY V EVROPĚ

Secesní hotel Elizabeth je legendou slovenského hoteliérství. Pochází z roku 1902.
Před dvěma lety skončila jeho
dva roky trvající, rozsáhlá rekonstrukce, která si vyžádala
přibližně 15 milionů Eur. Hotel se současně přejmenoval
z někdejšího názvu Tatra právě na Elizabeth.
Od svého znovuotevření
hostil již řadu významných
hostů, včetně prezidentů, vlád
a dalších slavných osobností,
například z oblasti hudby
či sportu. Nyní navíc získal
jednu z cen, která je udílena
nejlepším historickým hotelům Evropy. Stal se vítězem
kategorie„nejlepší zákaznický
servis“.
„Jsme velmi příjemně překvapeni evropským oceněním
za námi poskytované služby.

Není to pocta pouze pro náš
hotel, ale pro celé Slovensko,“
uvedl ředitel hotelu a současně prezident Asociace historických hotelů Slovenska, Jan
Svoboda“
Hotel Elizabeth tak svým
vítězstvím dokázal, že hos-

tům nabízí vynikající komfort,
skvělou gastronomii a obětavý personál.
„Jsme na tento hotel velmi pyšní a jsme rádi, že nám
dělá dobré jméno v celém
světě,“ uvedl primátor města
Trenčín, Richard Rybníček.
Hotel, který je umístěn
přímo pod hradem, nabízí
velmi příjemné ubytování,
skvělou gastronomii a také
moderní wellness centrum.
Turisté zde navíc mohou obdivovat také římský nápis,
pocházející z roku 179 n.l.,
který je vytesaný do skály.

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 – TEP

OVA – SLA

Ze 14 zápasů na domácí půdě podlehly
České Budějovice Teplicím jen dvakrát.
Naposledy se tak stalo v květnu 2007 a domácí jsou tak neporaženi už šest zápasů.

Baník na svém hřišti neprohrál se Slavií už
pět zápasů v řadě. Červenobílí odváželi
všechny tři body naposled v září 2008.

DUK – MBL

HKR – BNO

Úplně vyrovnaná je vzájemná bilance
domácích zápasů Dukly s Mladou Boleslaví. Oba týmy jednou vyhrály, jednou se
zrodila remíza a celkové skóre je 4:4.

Hradecká obrana je pro Zbrojovku téměř
nepřekonatelnou zdí. V posledních devíti
zápasech na půdě Hradce dovolili domácí hráči Brnu skórovat pouze dvakrát.

PRI – LIB

BOH – SLO

Z 16 zápasů v Příbrami vyhrál Liberec pouhé
tři. Poprvé se zde navíc radoval až na jedenáctý pokus.

Bohemians hráli se Slováckem celkem 15 x
a pouze ve třech případech se radoval
hostující tým. Dvakrát Slovácko (2003 - 1:2
a 2009 - 0:1) a jednou Bohemians (2011 - 1:3).

JIH – SPA

JAB – PLZ

Jihlava nadále čeká na své první prvoligové
vítězství nad Spartou. Letenským v sedmi
zápasech dokázala Vysočina vzít body zatím
pouze za dvě remízy.

Ačkoli má Jablonec v domácích zápasech
s Plzní lepší bilanci (8-3-5), na vítězství proti
Západočechům čeká již pět zápasů.

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
Jaký vánoční dárek byste koupili vašemu oblíbenému klubu a proč?

David Šulc Pro Slovan Liberec
bych koupil trochu toho fotbalového štěstí, které nám chybí
k lepším výsledkům

Jan Burock Teplicím bych
k vánocům přál novou
smlouvu pro Nivalda. To
by naprosto stačilo.

Jenda Šťastný
Hlavně brzké uzdravení opor tymu FK Jablonec, vhodné doplnění kádru a pohodu, ať jsme na jaře ještě silnější!
JABLONEC DO TOHO!

Karel Kondelius
Zbrojovce stadion
Za Lužánkama!!! Prostě
tam patří!!

Daneček Killerek Bohemians 1905 bych k Vánocum koupila pozemky
v Ďolíčkum

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!

@KubaVais: Plzeň dnes porazila Bohemku, ale spíše by tomu utkání slušela remíza.
#SYNOTliga

@DavidDrazan: #Baránek zažil opravdu den blbec. 4žk, chyba při prvním gólu a v 90
si dal vlastní gól, což znamenalo prohru 2:1. #synotliga #bazaly #ovajab

@kozakmartin: Obrovská škoda, dneska měl být aspoň bod pro Baník. #OVAJAB
#SYNOTliga

@rapalu22: Tak to vypadá, že Slovácko mělo snad jen jednoduchý los na začátku
sezony a o pohárové příčky se nepopere. #synotliga

SYNOT liga

www.synotliga.cz

@Synotliga_CZ

juniOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015

V závěru podzimní části Juniorské ligy se výsledkově mladým Votrokům příliš nedaří, a tak
bez bodu a bez vstřeleného gólu se vrátili z Plzně, v domácí brankové přestřelce nestačili
na Vysočinu Jihlava. Z Brna si odvezli rovnou čtyři góly. V průběžné tabulce se tak krčí až
na 15. místě tabulky s osmnácti body.
FC Viktoria Plzeň jun. – FC Hradec Králové jun. 2:0 (0:0)
Branky: 47. Černý, 90+1. Černý. Rozhodčí: Hányš – Kožár, Nehasil. ŽK: Doležal, Piroch,
Černý – Chleboun. FC Viktoria Plzeň: Šiman – Medveděv, Piroch, Čihák, Šíša (46. Černý) –
Rajtoral (83. Bong), Hradecký, Kratochvíl M. (86. Bohó), Doležal (46. Lešek), Končal (77.
Glazer) – Koudelka. FC HK: Jehlička – Čermák, Vyšehrad, Chleboun, Drozd – Heger, Kopřiva
(74. Langr), Mareš, Kratochvíl – Káva, Zorvan.
Ač byli Votroci po většinu času aktivnějším týmem, zápas nakonec prohráli díky dvěma trefám nejlepšího střelce soutěže Daniel Černého. Rozhodující gól obstaral hned minutu po
svém poločasovém příchodu na hřiště a v poslední minutě výsledek pečetil.
Ze začátku utkání sledovali diváci opatrnou hru na obou stranách, týmy se soustředily spíše
na obranu než na útok. Po chvilce už se však Votroci odhodlali k rychlým útokům, ale
všechny dokázala plzeňská obrana zmařit. Po půl hodině hry zas byla aktivnější Viktorie, její
střely však končily pouze mimo tři tyče. V první půli se nakonec ani jednomu z týmů nepodařilo vstřelit branku, přestože byla k vidění řada slibných šancí, které však nakonec obrany

Obě fotografie jsou z utkání s Jihlavou.
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nebo brankáři obou mužstev dokázali zlikvidovat. Plzeň si vážnější šanci nevypracovala, ale
ani aktivnější Hradec gólmana nedokázal pořádně zaměstnat.
Před začátkem druhého poločasu Plzeň poslala na trávník čerstvé síly, včetně Daniela Černého, což se jí vyplatilo. Po dvou odehraných minutách stál ve správný čas na správném
místě nejlepší střelec Juniorské ligy, který otevřel skóre zápasu. Viktoriáni po vstřeleném
gólu ožili a byli aktivnější směrem dopředu, jenže branku z toho vytěžit nedokázali. V devětašedesáté minutě se na straně domácích rýsovala dobrá příležitost na rychlý protiútok, ale
Jehlička se stihl včas vrátit a odkopnout balón do bezpečí. S blížícím se koncem zápasu byl
aktivnější Hradec Králové, jehož fotbalisté drželi po většinu času balón na svých kopačkách
a kombinovali, jenže se jim nedařilo dostat do zakončení. V osmdesáté čtvrté minutě si hosté
vypracovali obrovskou gólovou šanci, ale ani jeden z útočníků votroků nedokázal dostat přihrávku do malého vápna za brankovou čáru. V poslední nastavené minutě si domácí pojistili svou výhru, když za záda Jehličky sklepl míč ostrostřelec Daniel Černý. Viktoria tak po
nerozhodném prvním poločase dokázala převrátit utkání na svou stranu zásluhou dvougólového střelce Daniela Černého a připsala si do tabulky Juniorské ligy tři body, díky kterým
poskočila tabulkou výše.
Milan Frimmel, trenér FC HK: „Dnešní utkání bych hodnotil hlavně s ohledem na předchozí nepovedené zápasy. Předvedli jsme úplně jiný výkon, první polovina byla z naší strany
velice dobrá. Bohužel jsme nezachytili začátek druhé půle. Po individuální chybě jsme dostali gól, ale pak jsme hráli opět dobře a měli jsme na vyrovnání jednu tisíci procentní šanci,
ale neproměnili jsme. V poslední minutě už jsme dostali gól, když jsme hráli na hranici rizika.“
FC Hradec Králové jun. – FC Vysočina Jihlava jun. 3:5 (2:3)
Branky: 8. Kratochvíl, 11. Káva, 51. Kratochvíl – 1. Spirkovski, 33. Hron, 37. Spirkovski, 87.
Hron, 90. Mazel. Rozhodčí: Zadinová – Vlasjuk, Šob, 90. diváků. FC HK: Jehlička – Káva, D.
Drozd (c), Heger (65. Pago), Kopřiva, Zorvan, P. Drozd, Vyšehrad, Langr (80. Vágner), Ze-
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zula, Kratochvíl. FC Vysočina Jihlava: Soukup (69. Kolář) – Kriegsmann, Spirkovski (80. Pěnkava), Pedro, Zábrodský (63. Koloušek), Demeter, Duba, Mlakič, Keller (73. Mazel), Klusák,
Hron.
Divoký průběh mělo pondělní utkání 19. kola Juniorské ligy na umělé trávě hradeckého centra Slávie. Hned z rozehrání se dostali hosté do zakončení, když Keller našel na vápně Spirkoskiho a ten nezaváhal, 0:1. V 8. minutě srovnal Kratochvíl po samostatné akci Kávy.
Posledně jmenovaný se o chvíli později prosadil po volném přímém kopu Zorvana a domácí
výsledek otočili na 2:1. Vyrovnání hostů přinesla přesná hlavička Hrona, a o tři minuty později již hráči ve žlutém opět vedli 2:3. To domácí obrana nechala Spirkovskému dost času
na to, aby vrátil napotřetí míč za záda vyběhnuvšího Jehličky.
Skóre srovnal šest minut po začátku druhé části hry Kratochvíl, jenž vrátil do branky vyraženou střelu Kávy, 3:3. Od této chvíle měli domácí mírně navrch, a i několik příležitostí strhnout vítězství na svou stranu. Leč bez efektu. Po hodině hry se dostal na hřiště internacionál
Koloušek a ve středu pole byla jeho přítomnost znát. Závěr zápasu byl pro Votroky, ostatně
jako již po několikáté, tragický. Tři minuty před koncem prostřelil obranu z hranice vápna
Hron a v poslední minutě pečetil výhru střelou na zadní tyč Mazel, 3:5. Byla to pátá střela
mezi domácí tyče a pátý gól hostí.
FC Zbrojovka Brno jun. – FC Hradec Králové jun. 4:0 (0:0)
Branky: 55. a 55. Brigant, 74. Hanuš, 87. Fojtík. Rozhodčí: Vlček – Fišer, Pochylý. ŽK: Chleboun, Vobejda, Týfa (HK). FC Zbrojovka Brno: Halouska – Bednář, Hanuš, Sedlo, Černý –
Brigant (79. Boček), Sedlák, Krška (65. Babička), Duda (73. Pazourek) – Přichystal, Slančík
(75. Fojtík). FC HK: Kuciak – Chleboun, Drozd D., Heger (68. Vyšehrad), Kopřiva (73. Vágner), Hable, Zorvan, Drozd P., Vobejda (60. Hlavsa), Pago (27. Týfa), Kratochvíl.
V pondělním zápase na Zbrojovce Brno položil základ k výhře domácích během minuty brněnský Brigant , když deset minut po začátku druhého poločasu dvakrát skóroval. V závěru
utkání pak domácí junioři přidali dvě branky a mladí Votroci si z jihu Moravy odvezli čtyři
góly. Oba celky byly posilněny o hráče prvního týmu. Na straně domácích k utkání vyběhli
Sedlák, Slančík a Brigant, na straně hostí Kuciak, Chleboun, Hable a Zorvan.
První půle byla vyrovnaná a celkově nebylo k vidění mnoho zajímavých momentů. Votroci
dobře bránili a favorita utkání možná trochu zaskočili. První čtvrthodinu zakončila na každé
straně jedna nepřesná střela – mimo tyče mířili Sedlák a Hable. První opravdu nebezpečný
moment přišel až před pauzou. Hostující Hable se ve vápně uvolnil a Halouska v brance
Zbrojovky jeho pokus pouze ztlumil. Míč se tak snášel do brněnské branky a těsně před
čarou jej až razantně odkopnul Bednář.
I po změně stran měl nejprve šanci Hradec. Drozd prošel obranou, ale na Halousku už vyzrát nedokázal a vybojoval pouze roh, který domácí obrana odvrátila. Pak už přišly velké
chvíle Tomáše Briganta v dresu domácí Zbrojovky. V 55. minutě si otestoval své schopnosti
na obráncích soupeře a s výsledkem mohl být spokojen – po pěkném průniku se rázem
ocitl před Kuciakem a prudkou ranou na bližší tyč otevřel skóre. Hned po rozehrávce vybojovala Zbrojovka míč znovu, na konci rychlé akce se ocitl opět Tomáš Brigant a mířil tentokrát na vzdálenější tyč, 2:0. Z tohoto šoku se v podstatě Votroci do konce zápasu
nevzpamatovali. V další šanci se ocitl Slančík, sám před Kuciakem ovšem neuspěl, pokračování akce přineslo střelu Přichystala a nový zákrok hostujícího gólmana. Na hlavičku Ladislava Hanuše ze 74. minuty už ovšem Kuciak reagovat nedokázal a bylo v podstatě
definitivně rozhodnuto. V poslední desetiminutovce ještě pálil nepříjemně Sedlák a poté přišel čtvrtý úder. Rozborku hradecké obrany zakončoval umístěnou střelou nijak netísněný
Petr Fojtík. Těsně před finálním hvizdem sudího ještě střílel těsně vedle Sedlo, na výsledku
4:0 to již nic nezměnilo.
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ženSKÝ FOTBAL

1. liga žen, ročník 2014/2015
Závěr podzimní části první ligy ženského fotbalu nezastihl reprezentantky černobílých barev
ve výsledkové pohodě. Se soupeřky z druhé poloviny tabulky z Liberce a Plzně prohrály
a zimní přestávku přečkají na předposledním místě tabulky.
FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec 1:2 (1:1)
Branky: 33. Vlasatíková – 35. a 86. Brázdová. ŽK: 70. Boráková – 71. Pižlová, 75. Brázdová,
77. Jeřábková. FC HK: Legerská – Svobodová, Benešová, Vlasatíková, Boráková – Robotová, Lacinová, Midlochová (81. Kozáková), Buchtová (72. Jančová) – Hýlová (66. Ninczová),
Brunová. Liberec: Neděvdová – Jungová, Pižlová, Kubešová, Fritzová – Kutifelová (70. Jeřábková), Mikysková, Matějková, Mukařovská (76. Jedličková) – Jarchovská (90. Černá),
Brázdová
Předposlední Hradec přivítal v sobotu dopoledne v areálu hradecké Slavie nováčka z Liberce, který bojuje o postup do první čtyřky. První podzimní měření sil zvládly lépe Severo-
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češky, které zvítězily na svém hřišti 5:3. Odvetné utkání již bylo na branky skromnější, ovšem
Liberec vyhrál i podruhé, tentokrát 2:1. Hostující hráčky vstoupily do utkání lépe a ve třetí minutě vyslala na branku domácích zajímavý pokus Jungová, ale z horního růžku branky vytahovala míč Legerská. V dalších minutách se oba celky příliš do koncovky nedostávaly,
slabé pokusy hostujících Matějkové a Jungové neměly šanci na úspěch. Zajímavé věci a rovnou i branky byly k vidění po půlhodině hry. Nejdříve otevřela skóre domácí kapitánka Vlasatíková, která usměrnila do sítě trestný kop Benešové. Zanedlouho ale bylo srovnáno, když
se na druhé straně přesně k tyči trefila Brázdová. V závěrečné minutě prvního dějství postupovala na hostující branku Brunová, překonala vyběhnuvší Nedvědovou, ale míč zamířil
pouze od tyče do zámezí.
Do druhého poločasu vstoupil aktivněji domácí Hradec, zahrával několik standardních situací, ale do koncovky se nedostal. Hra se vyrovnala a na hřišti se přiostřilo. V 69. minutě se
domácí celek dožadoval pokutového kopu, když se Nedvědová vrhla pod nohy Buchtové,
rukou trefila nejdříve míč a následně došlo ke kontaktu se soupeřkou. Píšťalka rozhodčí Rodové zůstala němá. Na obou stranách bylo k vidění po jedné brance, ale ani jedna nebyla
uznána pro předešlý ofsajd. Když už se zdálo, že utkání spěje k zasloužené remíze, rozhodla v 86. minutě svoji druhou brankou v utkání hostující Brázdová, která tak dovršila otočení skóre na Libereckou stranu, a tak tři body putují do Liberce.
FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové 1:0 (1:0)
Branka: 8. Beštová Blanka. Plzeň: Krýslová – Bohmannová, Králová, Nehodová, Ondrášková, Myslíková (78. Pacandová), Markelová, Prokopová (86. Chocholoušková), Beštová
B., Ivaničová (89. Ranglová), Knödlová (54. Racková). FC HK: Legerská – Svobodová, Midlochová, Vlasatíková, Boráková – Hýlová (65. Mikešová), Lacinová, Benešová, Vacková –
Kozáková (55. Ninczová), Skálová
Poslední ligové utkání podzimu se odehrálo v neděli v plzeňském areálu v Luční ulici. Domácí Viktoria přivítala Hradec Králové a duel nakonec rozhodla jediná branka, kterou již
v osmé minutě vstřelila domácí Blanka Beštová.
Vladimír Táborský, trenér Hradce: „Co k tomu dodat, když po celý druhý poločas hrajete
na jednu branku, vyjma několika brejků nebezpečné Ivaničové a přitom nejde prakticky jediná střela mezi tyče? Tak nemůžete bodovat, protože za jednu chybu zaplatíte. Na druhou
stranu mě náš výkon potěšil a je to příslib pro jarní boje o záchranu.“

Tabulka 1. ligy žen, sezóna 2014/2015, po 12. 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 Viktoria Plzeň
FC Hradec Králové
SK DFO Pardubice

12
12
12
12
12
12
12
12

11
11
9
4
5
2
1
1

0
0
0
3
0
2
2
1

1
1
3
5
7
8
9
10

86:7
60:8
38:17
14:29
22:58
12:37
8:38
7:53

33
33
27
15
15
8
5
4

NAVŠTIVTE WEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz
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pArTner uTKÁní
A HLAvní pArTner miSS FC HK 2014
CESTOVní KanCELÁř B&K TOuR
BRZy OSLaVí 25. naROZEniny
V příštím roce naše cestovní kancelář oslaví 25.
narozeniny. Dovoluji si tvrdit, že během těchto
let naše firma dospěla ve schopnou, spolehlivou
a zákazníky oblíbenou cestovní kancelář. Disponujeme týmem zkušených pracovníků, pro které je jejich práce zábavou i koníčkem. Naším cílem je spokojený
a plně odpočatý klient, který si vždy s radostí prohlédne fotografie z dovolené. Zkuste to
i Vy...
Těšíme se na Vás
Michal Moravec, ředitel CK
naVŠTiVTE naŠi PRODEJnu.
KE KažDéMu ZaKOuPEnéMu ZÁJEZDu DOSTanETE LÁHEV iTaLSKéHO Vína.
Cestovní kancelář B&K Tour
Komenského 249
Hradec Králové
Otevřeno:
Po–Pá 9:00–18:00 hod.
www.bktour.cz
www.bktour-zajezdy.cz
+420 777 736 346
prodejna@bktour.cz
www.facebook.com/bktour

Michal Moravec, ředitel B&K Touru, v souboji s Martinem Hostákem při benefičním utkání našich sponzorů s hradeckými hokejisty.

Z aktuální nabídky:
• Adventní trhy ve Vídni,
Drážďanech a dalších
evropských městech.
• Lyžování v Alpách –
Rakousko, Itálie, Francie,
Švýcarsko
• Chaty a chalupy – Silvestr,
Vánoce i jarní prázdniny
• Exotika – nezapomenutelné
zážitky a poznávání všech
koutů světa
• Plavby na zámořských
lodích
• Individuální zájezdy
připravené dle Vašich
požadavků
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rOZHOvOr

s Martinou Makešovou, partnerkou Matěje Kotiše
MaTěJ KOTiŠ přišel do Hradce Králové z druholigového Varnsdorfu, kde byl jako jediný odchovanec a v podstatě nejstarší hráč. Ve své kariéře neokusil chuť jiného profesionálního
týmu. Až v červnu letošního roku ho přemluvil bývalý trenér Votroků Luboš Prokopec a Matěj
tak v svých 29 letech měnil dres. Na novou životní etapu si musela zvykat také jeho životní
přítelkyně MaRTina MaKEŠOVÁ, která je v dnešním Černobílém gólu hostem. Společně
mají dvě holčičky Natálku (12) a Agátu (7), ovšem dlouho ve čtyřech nezůstanou. Na cestě
je další přírůstek, a rovnou dvojčata.
Jak se těšíte na rozšíření rodiny a víte již,
zda to budou holky nebo kluci?
Samozřejmě, že se těším. Prvorozené nevíme, ale druhorozené bude vytoužený kluk.
Jaký je Matěj jako manžel, vlastně partner,
a hlavně jako táta?
Matěj jako přítel je hodný, pozorný, ale
někdy výbušný. Jako otce mých dětí sem si
nemohla přát lepšího tátu.
Když je na skok doma, pomáhá?
Jestli myslíte s domácností, tak to vůbec...
Matěj opustil svoje rodné hnízdo na fotbalistu v poměrně pozdním věku. Co jste na
to říkala? Byla jste spíše pro nebo proti?
Byla jsem rozpolcená, takže jsme se domluvili, že rozhodnutí bude na něm a já ho
v něm podpořím.
A jak jste se seznámili?
Na společné večeři s přáteli.
Když Vám chce Matěj udělat radost, čím
si Vás předejde?
Je velmi pozorný, když má dobrou náladu.
Například si nemůžu stěžovat na přísun květin :-)
Vy jste pro svoje zaměstnání poměrně vytížená osoba. Zbývá
Vám třeba čas, zajet za manželem do Hradce Králové na fotbal?
Ano, když můžu, přijedu s dětmi
jak do Hradce Králové, tak i jinam.
Matěj nám v jednom z rozhovorů
prozradil, že je domácí typ a rád
pečuje o svoji zahrádku. Máte
podobný koníček nebo se věnujete jiným zálibám?
Matěj se rád „vrtá v hlíně“, to je
pravda… Já ráda vařím, peču dorty
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a zkouším nové recepty. Teď, když stavíme
dům našich snů, hodně času trávím návrhy
interiéru.
Bydlíte na severu Čech, ve Šluknovském
výběžku, odkud je všude daleko. Jak se
žije v tak vzdáleném městě, jakým je Varnsdorf?
Oba dva jsme odsud, máme tady rodiny
a nejsme cestovatelské typy, takže vcelku
dobře.
Když společně s rodinou vyšetříte jeden
den společného volna, jak ho strávíte?
Různě... výlet, zahrada, dům, anebo jen tak
lenošením...
Blíží se Vánoce. Jak je prožíváte? Máte
v rodině nějaký zvyk, který ve sváteční dny
neopomenete?
Velmi. My milujeme Vánoce se vším všudy.
Pečeme cukroví, stavíme betlém a chaloupku z perníku, zdobíme celý byt ručně
vyráběnými dekoracemi.
Co byste si přála do nového roku 2015
Hodně zdraví pro celou rodinu a bezproblémové narození dvojčátek.

vOTrOCi ZvOLiLi
miSS inTerneT FCHK
Čtrnáct dní měli fanoušci černobílých barev
na hlasování v soutěži MiSS internet. Nejvíce hlasů (411) nakonec získala Isabela
Škorničková z Hradce Králové. Ta bude dekorována dnes o poločasové přestávce
utkání 16. kola Synot ligy mezi FC Hradec
Králové a Zbrojovkou Brno.
O druhé místo byl boj do poslední minuty
hlasování, které skončilo půlnocí 20. listopadu. Nakonec druhý nejvyšší počet hlasů
přišlo na konto Ivany Marynets také z Hradce Králové (287) a na třetím místě se umístila Sára Fliegerová ze Skřivan (244).

Co říkala soutěži samotná vítězka? „Určitě
je to bezva nápad. Jsem ráda, že jsem se
mohla soutěže zúčastnit. Třešničkou na
dortu je pro mě moje výhra. Nyní se těším
na závěrečnou volbu MISS FC HK. Určitě to
bude nová zkušenost, kde poznám nové
lidi.“

2

1
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Všechny soutěžící čeká tedy závěrečná
volba MISS FC Hradec Králové, která proběhne 5. prosince v rámci posezónního setkání hráčů a zástupců klubu s partnery. To
se již tradičně koná ve sportovním a relaxačním centru A-Sport Malšovice.
Výsledky MiSS internet:
1. Isabela Škorničková
2. Ivana Marynets
3. Sára Fliegerová
4. Kateřina Mužná
5. Iveta Mercelová
6. Martina Keslová
7. Ludmila Kotlandová
8. Andrea Novotná

411 hlasů
287 hlasů
244 hlasů
81 hlasů
75 hlasů
44 hlasů
29 hlasů
26 hlasů

Přinášíme Vám rozhovor s vaší favoritkou,
díky kterému máte možnost dozvědět se
o této vítězce zase o trochu více. Prozradila
nám nejen, jak se těší na volbu Miss FC HK,
ale také něco málo o své rodině.
Zúčastnila jste se nějakých podobných
soutěží již v minulosti?
Ano, již v minulosti jsem se účastnila na soutěžích „miss“. Ne však z oblasti sportu.

3
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Kdo Vás do soutěže přihlásil? Radila jste
se s někým, jestli do toho jít?
Byl to nápad majitelky modelingové agentury, s kterou spolupracuji. Na základě její
rady jsem se přihlásila.
Jaké šance jste si dávala?
Nedávala jsem si příliš šancí, byla jsem však
příjemně překvapená.
Myslíte, že toto vítězství by mohlo ovlivnit
konečné vítězství ve volbě Miss FC HK?
Ani v nejmenším nemám pocit, že výhra na
internetovém hlasování bude mít vliv na finálové volbě. Jelikož na internetu je to hodnocení jen na základě fotografií.
Těšíte se na volbu Miss FC HK, připravujete se na ni nějak?
Na finále se těším moc, na tiskové konferenci
nás příjemně naladili a opravdu je na co se
těšit. Připravuji se na finále. Když je čas a nálada tak se snažím udržovat se ve formě.
Prozradíte nám o sobě něco, co zatím nevíme? :)
Mohu prozradit, že mám doma malého,
krásného a hodného synka, který mě dostatečně zaměstnává. Je to náš poklad
a doufáme, že z něj třeba jednou bude
dobrý fotbalista.

KALendÁŘ FC HrAdeC KrÁLOvÉ
nA rOK 2015
S BLížíCíM SE KOnCEM ROKu 2014 VyDÁVÁ nÁŠ KLuB nÁSTěnný KaLEnDÁř
na nÁSLEDuJíCí ROK 2015.
Kalendář je od minulého týdne k dostání na
marketingovém oddělení klubu FC Hradec
Králové (objednávky na tel.: 732 385 433),
v předprodeji DENíKU ulice Letců, v prodejně GÓL Šafaříkova ulice a ve fanshopu
na Malšovickém stadionu.
Běžná cena jednoho kalendáře je 119,- Kč,
ale v rámci dnešního utkání Synot ligy se
Zbrojovkou Brno je kalendář za AKČNí
CENU 99,- Kč.
V kalendáři byly použity fotografie Luboše
Lorince, který dokumentuje každé utkání Votroků. Na snímcích jsou zachyceni hráči
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v emocích, tak jak prožívají zápas. „Myslíme
si, že kalendář může být před Vánoci pěkným dárkem pro každého našeho fanouška“, shodli se hráči prvního týmu a také
reprezentanti do jedenadvaceti let Tomášové Koubek a Holeš, kteří jsou také zachyceni na titulní straně.
Kalendář ilustruje propojení prvního týmu
Votroků s Fotbalovou akademií FC Hradec
Králové, takže fanoušek na jednotlivých
stránkách nalezne hráče s mládežnickým
týmem, který mu „přináleží“ jako patronu.
V klubu totiž již několik sezón funguje spolupráce- hráči A týmu x mládežnický tým,
takže v kalendáři pro rok 2015 je zdokumentována určitá pasáž života v klubu.

PF 2015
hodně štěstí a zdraví v novém roce
přeje všem svým fanouškům
Fc hradec králové.

FAnOušKOvSKÁ STrÁnKA
O čem se mluví na Facebooku

V posledních dnech se na sociální síti Facebook nejvíce komentářů točilo okolo pohárového utkání v Plzni, kde Votroci
uhráli bezbrankovou remízu. Ani další utkání nenechalo fanoušky Hradce Králové v klidu a četné komentáře tentokrát
směřovaly k ligovému zápasu se Slavií Praha, které skončilo
také remízou 1:1.
Jarka žáková: Body byly na dosah, ale snad už to bude na
jaře jen a jen lepší, tady chybělo víc štěstíčka. Určitě se zachráníme, věříme vám kluci!!!
Tomáš Rolejček: Minimálně první půli a část druhé jsme Slávku přehrávali, takže celkově
se to tak nějak dá nazvat vyrovnaným utkáním.
Ernest Ferneth Fiala: Šance byly, penalty taky (na obou stranách). Rozhodčí pískal rovinu
(až sem se divil). Letošní nejlepší výkon venku. Škoda, Škody :-) Ale myslím, že je na čem
stavět, jen jestli nám už neujel vlak...
Jarka žáková: Tak kluci zkuste to dát,
nějaký gól tam dejte, když bude Vaněček hrát od začátku, tak to tam spadne.
Michal netík: Kluci makejte a Vaňous
nějaké góly!
Jaromír Matoušek: jo jo Plzeň byla
skoro komplet – cenná remíza.
Marie Havelková: Remíza s Plzní... to
je pecka:)
Jarka žáková: Hráli dobře, takhle to
hrát dál v lize a zachráníme se!!! Hrát
naplno a srdcem, fanoušky máte!!!
Marek Máára Hájek: Povzbuzení do
dalších zápasů.
Vladimír Macháček: Lze jen doufat, že
budou Votroci bodovat, že by byla do
jara malá naděje?
Richard Špilka: Bod z v Edenu svou
cenu má i vzhledem k vyloučení Maliny,
ale ztráta je pořád velká.
Marie Havelková: jj už to není tak zoufalé :) Kluci jedem dál a líp.
Vladimír Macháček: Marek Plašil má
pravdu, chtělo to 3 body.
Jan Klásek: Jsem slávista, dnes jste
byli k poražení, ale už kvůli fandům vám
přeji záchranu. Lepší dvacet věrných
Votroků než dva tisíce plzeňských náplavek.
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FAnOušKOvSKÁ STrÁnKA
8 – 9 –11 – Mission impossible?

Pokud vám vrtá hlavou význam čísel v nadpisu a říkáte si, co je to za podivnou šifru, vězte,
že jde o možný bodový zisk Votroků, se kterým tým v černobílém „přezimuje“ do jarní části
SyNOT ligy. A to včetně započtení dnešního předehrávaného kola.
Máme nyní 8 bodů, pokud s Brnem remizujeme, půjdeme na 9 bodů a výhra, v kterou pevně
věřím, by znamenala bodů 11. Jenže to je všechno strašně málo a jarní cesta Hradce má již
v tuto chvíli mezi příznivci přezdívku „Mission impossible“.
Pokusil jsem se sám pro sebe sestavit tabulku našich zbývajících zápasů a možných
bodových zisků Votroků v nich. Vnitřně jsem
se rozdělil na trojici „pesimista – realista –
optimista“. A každá moje část, podle náhledu na věc, začala vyplňovat body u jednotlivých utkání. Hledal jsem sám v sobě
odpovědi na pravděpodobnost zisku bodíků.
A na rovinu – byla to fuška. Již první kola,
kdy jedeme trojboj „do Bolky – doma Plzeň
– na Slovácko“, vyžadovala od optimisty ve
mně hodně víry v černobílé. A když jsem tabulku se třemi sloupečky s body vyplnil,
dlouze jsem se na ni podíval – a tipy pesimisty a realisty jsem hned vymazal. Nedalo
se na jejich názory prostě dívat.
Zahnal jsem rozum a nechal rozhodovat jen
srdce – černobílé, plné víry, doufající, které
ťuká a ťuká pro Votroky. Tak jsem ho poslechl a zatipoval vše ještě jednou, tentokrát

pouze ze dvou pohledů – OPTIMISTy
střední úrovně a OPTIMISTy bez hranic,
nadšence, který se ve mně skrývá a udržuje
moji víru v zázračné jarní zmrtvýchvstání černobílého baletu.
Výsledek vám předkládám. Tuším, že obrátíte oči v sloup, možná zatřesete údivem hlavou či se jen
útrpně usmějete nad mou bláhovostí. Ale
snad i ve vás ještě zůstal alespoň malinký
kousíček optimisty, který věří srdcem, i když
rozum mu říká, že jaro je pro Votroky „Mission impossible“. Jedno staré mudrosloví
říká: „Věř a víra tvá tě uzdraví“ – tak se toho
držme! Ostatně, moc jiných možností my,
příznivci Votroků, ani nemáme :-).
NIC NEŽ HRADEC! A PěKNé VáNOCE!
Gunny
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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
0:0
Slovácko – Sparta
0:2
Jihlava – Plzeň
2:1
Jablonec – Ml. Boleslav
1:0
Příbram – Teplice
1:1
České Buděj. – Ostrava
1:0
Hradec Králové – Liberec 0:0
Dukla – Slavia
2:2

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 1:1
Ostrava – Jablonec
1:2
Teplice – Dukla
1:0
Liberec – Jihlava
2:2
Brno – Příbram
1:0
Ml. Boleslav – Slovácko
2:0
Plzeň – Bohemians
2:1
Sparta – České Buděj.
4:0
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4:1
3:1
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