
všesportovní stadion hradec králové
Neděle 1. března 2015 v 16.00 hod.

Zápas 18. kola

FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň

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

Program 18. kola (27. 2.–1. 3. 2015)

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

Program 19. kola (6.–8. 3. 2015)

partner utkání:



O dNešNím sOuPeŘi
FC Viktoria Plzeň, a.s.
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23. března roku 1909 se podařilo založit Zá-
padní župu českého fotbalového svazu. V teh-
dejší historii plzeňského fotbalu se objevují
jména klubů SK Plzeň, FC Union, SK Slavia,
SK Olympia, SK Český Lev a AC Sparta. Mezi
těmito kluby byla velká rivalita nejen na hřišti,
ale i v klubovém životě.
Kořeny prvopočátku Viktorie se dají vystopovat
na plzeňském Dobytčím trhu, v místech, kde
dnes stojí zimní stadion. Právě tam chodili hrát
fotbal kluci z okolí Doudlevecké ulice. Založili
vlastní kroužek, který se jmenoval Blesk. Za-
krátko neměl Blesk v okolí konkurenci, ale kluci
potřebovali hrát opravdové zápasy. Proto všich -
ni přešli do FC Union a po čase do nově vznik-
lého SK Smíchov Plzeň. Nakonec však vyhrála
myšlenka založit si vlastní klub a bít se za jeho
barvy. Bleskovci našli spojence, úředníka stát-
ních drah Jaroslava Ausobského, který podal
žádost o založení nového plzeňského klubu.
Ustavující schůze Viktorie se konala v r. 1911.
Osmnáct let působila Viktoria v ryze amatér-
ských podmínkách. Až v červnu 1929 rozhodla
mimořádná členská schůze o vstupu klubu do
profesionálního fotbalu. Viktoria se přihlásila
do 2. profesionální ligy, která se v ročníku
1929–30 hrála za účasti osmi celků: SK Ná-
chod, Meteor VIII, SK Libeň, SK  Ra kovník, SK
Čechie VIII, Nuselský SK, Slavoj Žižkov a SK
Viktoria Plzeň. V prvním druholigovém ročníku
skončila Viktoria sedmá, ale hned v následující
sezoně se vyhoupla na druhou příčku, což
znamenalo historický postup do první ligy.
V nejvyšší soutěži si vedla velmi dobře a v roce
1935 se dokonce díky čtvrtému místu probo-
jovala do Středoevropského poháru, tehdy
nejvyšší evropské klubové soutěže. Dvěma zá-
pasy se slavným Juventusem Turín vstoupila
Viktoria do podvědomí fotbalové Evropy.
Po úspěšných prvoligových ročnících přišly
neúspěchy a v r. 1938 Viktoria sestoupila do
divize, odkud se však po roce vrátila mezi naši
elitu. Válečná léta silně poznamenala i fotba-
lové soutěže, první liga se hrála bez mužstev
ze Slovenska. V r. 1942 Viktoria spadla do di-
vize, kde však hrála prim a po roce se vrátila
do nejvyšší soutěže, kde působila až do
r. 1952. To už však klub nesl nový název Sokol

Škoda Plzeň. Devět let trvala marná snaha vrá-
tit se mezi fotbalovou elitu Československa, až
v r. 1961, už pod názvem Spartak Plzeň, se po-
dařilo nejvyšší soutěž vybojovat. Následovaly
časté sestupy a vzápětí návraty zpět. Až
v r. 1972 se už opět Škoda Plzeň usadila v pr-
voligové společnosti na dlouhých 8 let.
Ještě předtím, v roce 1971, vyhrála Český
pohár a jako finalista Československého po-
háru startovala v Poháru vítězů pohárů. Tam
sehrála dva nezapomenutelné zápasy se slav-
ným Bayernem Mnichov. Po roce 1980 opět
nastalo dlouhé pendlování mezi první ligou
a druhou nejvyšší soutěží. Až na začátku 90.
let, po rozdělení Československa, se situace
postupně zlepšovala.
V roce 1992 se klub vrátil ke svému historic-
kému názvu FC Viktoria Plzeň a hned v násle-
dující sezoně postoupil do první ligy, kde
setrval do roku 1999, kdy sestoupil. Po roce
se sice Viktoria vrátila mezi nejlepší, ale opět
jen na leden rok. Viktoria totiž stále patřila
k dodavatelům výborných fotbalistů hlavně
pro pražské kluby. Proto se rychle střídaly roky
prvoligové s těmi druholigovými.
Viktoria se v té době transformovala na akci-
ovou společnost, ve které 99 procent získal za-
hraniční investor – italská společnost Fotbal
EAST Ltd. Tento stav trval až do roku 2005,
kdy v březnu získala Viktoria nového vlastníka.
Sto procent akcií odkoupila Plzeňská spor-
tovní a. s., a klub se tak majetkově znovu vrá-
til do Plzně. Postupně došlo k ekonomické
i sportovní stabilizaci klubu, který od roku
2005 působí v první lize nepřetržitě. 
V létě roku 2005 se také oprášily staré vztahy
a světoznámá firma Škoda se stala nejvý-
značnějším partnerem opět prvoligové Vikto-
rie. Započal opravdový vzestup klubu, který
přinesl výrazné úspěchy:
– 2011 Vítězství v českém Superpoháru
– 2012/2013 Účast v základní skupině a vyřazovací

fázi Evropské ligy
– 2012/2013 Mistr Gambrinus ligy (poslední, rozho-

dující zápas v Hradci Králové)
– 2013 II. fáze rekonstrukce stadionu – hlavní tribuna
– 2013/2014 Účast v základní skupině Ligy mistrů

a vyřazovací fázi Evropské ligy



sOuPisKA FC ViKtOriA Plzeň, a.s.
Synot liga – jaro 2015
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Brankáři: 1 KOZáČIK Mátuš 27. 12. 1983 30 let

13 BOLEK Petr 13. 6. 1984 31 let

33 PAVLíK Roman 17. 1. 1976 39 let

Obránci: 2 HEJDA Lukáš 9. 3. 1990 24 let

4 HUBNíK Roman 6. 6. 1984 30 let

8 LIMBERSKý David 6. 10. 1983 31 let

14 ŘEZNíK Radim 20. 1. 1989 26 let

21 PROCHáZKA Václav 8. 5. 1984 30 let

22 BARáNEK Jan 26. 6. 1993 21 let

28 ČIŠOVSKý Marián 2. 11. 1979 35 let

30 MEDVEDěV Jurij 18. 6. 1996 18 let

Záložníci: 6 PILAŘ Václav 13. 10. 1988 26 let

7 HOŘAVA Tomáš 29. 5. 1988 26 let

10 HORVáTH Pavel 22. 4. 1975 39 let

11 PETRŽELA Milan 19. 6. 1983 31 let 

17 HROŠOVSKý Patrik 22. 4. 1992 22 let

19 KOVAŘíK Jan 19. 6. 1988 26 let

20 VANěK Ondřej 5. 7. 1990 24 let

26 KOLáŘ Daniel 27. 10. 1985 29 let

27 RAJTORAL František 12. 3. 1986 28 let

31 HRADECKý Dominik 17. 2. 1994 21 let

Útočníci: 9 TECL Stanislav 1. 9. 1990 24 let

16 HOLENDA Jan 22. 8. 1985 29 let

29 CHRAMOSTA Jan 12. 10. 1990 24 let 

25 MAHMUTOVIć Aidin 6. 4. 1986 28 let

Realizační tým: 

Miroslav Koubek – hlavní trenér, Jiří Skála, Zdeněk Bečka – asistenti, Petr Kostelník –
 trenér brankářů, Miroslav Jedlička – vedoucí týmu, Petr Nasler – fyzioterapeut, Zdeněk
Sláma – masér, MUDr. Petr Zeman MBA, MUDr. Petr Nepraš, MUDr. Jonáš Kudela –  lékaři,
Václav Rada – kustod



Vážení fanoušci, Vážení obchodní přátelé,
Vážení návštěvníci dnešního utkání,

Zimní pauza nám utekla jako voda a dnes
máme ostrý start na domácí půdě. Je to pro nás
velký zápas, vždyť hostíme aspiranta na titul
 Viktorii Plzeň. Opravdový start do jara již máme
za sebou, když jsme minulý víkend odehráli
utkání v Mladé Boleslavi a dá se říct, že s úspěš-
ným výsledkem 2:2. Určitě je to pro nás po-
vzbuzení do dalších bojů.

Z mého pohledu jsme navázali na konec
podzimní části a na celou zimní přípravu.
 Mužstvo se konsolidovalo a našlo týmového,
bojovného ducha. To se ukazovalo již v zimní

přípravě, kdy jsme byli poměrně úspěšní, a poprvé v historii jsme vyhráli Tipsport zimní ligu. Na
druhou stranu jsme si všichni vědomi, že úspěchy v přípravě ještě nic neznamenají a vše se
ukáže až v ostrých bojích mistrovských zápasů.

Podzimní část Synot ligy nám nevyšla, ale já sám za sebe chci říct, že i přes nezdar v první
části soutěže se v té druhé budeme rvát a budeme bojovat za to, abychom ligovou příslušnost
pro náš klub uchovali. Budeme se prát do posledního kola. Jsme si vědomi těžké cesty, ale v létě
jsme nastolili nějaký směr a v něm budeme pokračovat. Do týmu jsme zapracovali další vlastní
odchovance a jejich výkony jsme povýšili, což je pro všechny velmi pozitivní.

V mládežnických reprezentacích máme několik hráčů, kteří jsou pravidelně zváni k mezi-
státním utkáním. V České republice se blíží velký svátek fotbalu, závěrečný evropský šampionát
hráčů do 21 let a my můžeme být díky Tomášům Koubkovi a Holešovi přímo u toho. Do repre-
zentace U19 nakukují Trubač se Zorvanem a také v ostatních ročnících máme velké talenty. Vý-
chova mládeže je po záchraně Synot ligy druhým nejvyšším cílem našeho klubu.

Před dnešním  utkáním s Plzní chci vyslovit svůj obdiv našim fanouškům za jejich skvělou
podporu týmu před týdnem v Mladé Boleslavi, kde byli fantastičtí a pro mě osobně bylo jejich
skvělé fandění velkým povzbuzením do další práce. Přesvědčil jsem se, že fanouškům osud klubu
lhostejný není a bojují s námi. Zkrátka, jsou s námi jeden tým a za to jim děkuji.

Když bych se měl ještě ohlédnout za výstavbou nového stadionu, tak to je evergreen. V této
chvíli, kdy vzniká moje slovo na úvod, zatím nevíme, zda zastupitelstvo přijme studii  provedi -
telnosti, která by měla nastavit další vývoj. Zde se snažíme konat příslušné kroky, abychom co
 nejrychleji předložili ke schválení všechny nové procesy a vyjádření. Děláme maximum pro to,
abychom byli schopni do země kopnout co nejdříve.

Je toho před námi mnoho. Proto nám všem držte palce jak na poli sportovním, tak také na
poli diplomatickém ve vztahu k novému stadionu. Zde chci poděkovat všem na magistrátu města
Hradec Králové, kteří se postupně zasluhují o pozitivní vývoj v této situaci. Dále mi dovolte po-
děkovat všem našim obchodním partnerům, kteří vkládají své prostředku do hradecké kopané.
Závěrem ještě jednou velký dík fanouškům, kteří při nás stojí v dobrém i ve zlém.

Ing Richard Jukl, místopředseda představenstva FC Hradec Králové a.s.

ÚVOdNí slOVO
Ing. Richarda Jukla
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OHlÉdNutí zA miNulÝmi zÁPAsY
16. kolo: FC Hradec Králové – FC Zbrojovka Brno 2:1
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Ve velice důležitém zápase se ujal Hradec
vedení po parádní akci. Matěj Kotiš našel
skvělou přihrávkou za obranu rozběhnu-
tého Davida Štípka, ten unikl a běžel sám
na brankáře, kterého mistrně přehodil
a dostal domácí do vedení. Do poločasu
se podařilo hostům z penalty vyrovnat.
Po změně stran Východočeši přitlačili
a po standardní situaci, kterou kopal Emir
Halilović, si na zadní tyč naběhl Pavel
Dvořák a přesnou hlavičkou vstřelil ví-
tězný gól. Závěr utkání proběhl v domácí
režii, a tak utkání skončilo zaslouženou
výhrou Východočechů.

Bohuslav Pilný: „Jsme rádi,
že jsme ten zápas výsledkově
zvládli. Celkem dobře jsme
začali a dali jsme brzy gól.
Pak nás přibrzdila penalta,
kterou soupeř proměnil. Ve 2.
poločase jsme se tlačili do-

předu a podařilo se nám dát po standardní
situaci branku. Pak jsme zápas poměrně zku-
šeně dohráli. V jednom případě nás výbor-
ným zákrokem podržel Tomáš Koubek. Jinak
z mého pohledu to bylo zasloužené vítězství
a jsme za něj rádi, protože přišlo po hrozně
dlouhé době a udrželo naději na záchranu do

jarních bojů.“
Matěj Kotiš: „Začátek zápasu
byl v naší režii, hráli jsme
kombinační a rychlý fotbal.
Gradovalo to v 15. minutě
gólem. Pak jsme bohužel,
jak už to u nás bývá , po gólu

polevili a dostali jsme soupeře do hry.
Vznikla z toho penalta, kterou soupeř pro-
měnil. V kabině jsme se mezi sebou dobře
vyhecovali a řekli si, že musíme vyhrát za
každou cenu. Druhá půle taky nebyla
špatná, na to jaké byly podmínky. Zaplať
Pán Bůh se k nám konečně po dvou měsí-
cích obrátilo štěstí a po vedoucím gólu
jsme dokázali naše vedení udržet.“

David Štípek: „Do utkání
jsme šli s tím, že musíme a že
je to takový zápas o naději.
Trošku jsme se dotáhli blíž na
ty týmy nad námi a na jaře
máme o co hrát! V utkání se
nám podařilo celkem brzy dát

gól. Bohužel máme celý podzim problém
v tom, že když dáme branku, tak brzo dosta-
neme a po penaltě soupeř vyrovnal. O pře-
stávce v kabině jsme si řekli, že jakkoliv do
soupeřovy branky gól dotlačíme, což se Pa-
vlovi Dvořákovi povedlo. Závěr jsme pak
nějak ukopali. A můj gól? Viděl jsem, jak
Matěj Kotiš na středu dostal balon. Rychle
jsem si naběhl za obránce, Matěj mě uviděl
a poslal mně krásný míč. Pak už jsem byl
sám před brankářem a naštěstí jsem ho pra-
vačkou přehodil a míč skončil v síti.“

Pavel Dvořák: „Bylo to za-
sloužené vítězství a na jaře
budeme bojovat. A moje
branka? Emir Halilović dobře
zahrál standardku. Naběhl
jsem si na zadní tyč a hlavou
poslal míč do branky.“

Připravil Petr Přibík

16. kolo Synot ligy, 29. listopadu 2014:
FC HK – FC Zbrojovka Brno 2:1 (1:1)
Branky: 15. Štípek, 59. Dvořák – 33. Zavadil
z PK. Rozhodčí: Houdek – Moláček, Rata-
jová. ŽK: 79. Malík, 89. Hladký. Počet
diváků: 1917.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Križko, Pla-

šil – Mareš, Trubač (78. Vaněček) – Štípek
(88. P. Čermák), Kotiš (90. Chleboun), Hali-
lovič – Dvořák.
FC Zbrojovka Brno: Hladký – Jugas, Košťál,
Schuster – Buchta, Malík (84. Slančík), Za-
vadil, Lutonský – Vávra (61. Brigant), Sýkora
(65. Hyčka) – Moukanza.



OHlÉdNutí zA miNulÝmi zÁPAsY
17. kolo: FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 2:2
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K prvnímu mistrovskému utkání jarních
odvet zajížděli hradečtí fotbalisté do
Mladé Boleslavi, kde se střetli s místním
FK. Domácí se dostali brzo do vedení
a v nastavení prvního poločasu přidali
další branku. Votroci se však nevzdali
a po změně stran a hodině hry vstřelili
kontaktní branku. V samém závěru utkání
se jim podařilo vyrovnat. Zásluhou na tom
má týmová práce a jedeme dál!

Bohuslav Pilný: „Do utkání
jsme nevstoupili dobře, brzo
jsme inkasovali a to nás
trošku zarazilo. Od 25. mi-
nuty jsme se dostávali více
do hry, i když jsme nebyli
moc nebezpeční. Hru jsme

však srovnali, bohužel v nastavení prvního
poločasu jsme dostali laciný gól. V kabině
jsme si řekli, že není co ztratit. Náš výkon se
ve 2. poločase výrazně zvedl. Zlepšili jsme
pohyb, víc jsme se tlačili do koncovky a po-
dařilo se nám dát kontaktní branku. Na
konci zápasu jsme s troškou štěstí vyrovnali
a díky tomu, že jsme přežili obrovskou šanci
domácích v poslední vteřině zápasu, tak si
odvážíme bod, který je velmi cenný. Chtěli
jsme tři, ale po průběhu zápasu je bod velmi

cenný a musíme si říct, že
jsme hráli na půdě soupeře,
který hraje o Poháry a ze
sedmi domácích zápasů šest
vyhrál! Takže spokojenost.“
Tomáš Holeš: „První polo-
čas byl z naší strany slabší

a dostali jsme dva góly. Naštěstí nás to ne-
položilo. O přestávce jsme si řekli, že to zku-
síme aspoň na remízu. Ve druhém poločase
jsme se zlepšili, byli jsme lepší a brzy jsme
vstřelili kontaktní branku. Pak jsme věřili, že
se podaří dát i druhý gól, což se taky po-
vedlo a myslím si, že za druhý poločas jsme
si tu remízu zasloužili.“

David Vaněček: „Byl to pro
nás velice těžký a důležitý
zápas. Velmi brzy jsme pro-
hrávali a ještě do šatny jsme
dostali druhý gól. Do druhé
půle jsme šli s tím, že ne-
máme co ztratit. Naštěstí nás

to víc semklo a ukázali jsme, že jsme
opravdu tým. A zápas jsme zvládli srovnat!
A můj gól? Po rohu šel Adri do souboje na
první tyči. Míč se odrazil, šel jsem do sou-
boje s brankářem a ten nestačil balón ode-
hrát. Vznikla skrumáž a naštěstí jsem to do
branky špičkou pravé kopačky protlačil.“

Pavel Dvořák: „Myslím si, že
to byl asi zasloužený bod.
Dobře, že jsme se ve druhém
poločase dokázali zvednout
a že jsme zápas nezahodili.
Jsme rádi, že jsme ukázali,
že prostě nebudeme žádní

odevzdaní a doufám, že budeme taky bojo-
vat v příštích zápasech! A moje branka?
Tomáš Malinský to po krásné akci zatáhl
podél lajny. Dal mně míč pod sebe skoro
před prázdnou bránu a míč jsem pravou pla-
církou uklidil do branky.“

Připravil Petr Přibík

17. kolo Synot ligy, 21. února 2015:
FK Mladá Boleslav – FC HK 2:2 (2:0)
Branky: 7. Ďuriš, 45+1, Magera – 59. Dvořák,
88. Vaněček. Rozhodčí: Zelinka – Pelikán,
Hájek. ŽK: 30. Ščuk, 58. Hůlka – 51. Mareš,
69. Halilovič, 86. Dvořák. Diváků: 2997.
FK Mladá Boleslav: Hruška – Končal, Bořil,

Hůlka, Navrátil – Vacek, Ščuk – Skalák,
Wágner (85. Subbotin), Magera (67. Šisler)
– Ďuriš (67. Zahustel).
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Chleboun,
Mareš – Černý (46. Vaněček), Halilovič – Ští-
pek (75. Tito), Čermák (83. Trubač), Malin-
ský – Dvořák.



Marku, naposledy ses fanouškům před-
stavil v domácím utkání proti Českým Bu-
dějovicím …
Utkání zkraje sezóny jsem vždy začínal na la-
vičce a do utkání jsem naskakoval na 20 až 30
minut. Byl jsem spokojený a vše bylo
v pohodě. Bohužel, potom mi prask-
nul sval, což se mi stalo poprvé
v kariéře. Léčba trvala delší
dobu a vrátil jsem se po
měsíci a půl, kdy jsem
nabíral kondici. Zasáh-
nul jsem až do utkání
proti Budějovicím, v kte-
rém jsme bohužel pro-
hráli. Pak se vše vlek-
lo a přicházela
další zranění.
Natáhl jsem si
achilovku, mu-
sel jsem mít tý-
den klid. Vrátil jsem
se a chytly mě záda.
Pár slovy, tělo řeklo STOP.
Už chlape, neblázni, dál to ne-
jde.
Nešlo kariéru přeci jen ještě o půl
roku prodloužit?
Ne, ne, když jsem se vrátil do Hradce,
domluvili jsme se na měsíční zkoušce
a následně jsme si každý půlrok sedli
s trenéry a Richardem Juklem a řekli jsme
si, zda jsme všichni spokojení. Takhle to kla-
palo rok a půl. Nyní již tělo neposlouchá
a na vrcholový fotbal to není.
A co na neprofesionální?
Fotbal miluji a hrál jsem ho celý život. Chci
ho kopat i nadále a u fotbalu se budu motat

dál. V klubu již dnes například trénuji malé
děti a v tom budu pokračovat. Fotbal budu
hrát třeba, i když mně bude 50 nebo 60.
Zkrátka, co tělo vydrží a budu moct chodit
(směje se). Pokud nebudu muset intenzivně

trénovat, na fotbal mi kondička určitě dá.
Fanoušci se dohadují, zda budeš na
jaře nastupovat v Živanicích nebo na
Olympii.
Profesionální kariéru jsem začínal u pana
Nováka v Bohdanči (současný vlastník SK

Živanice). Když jsme si volali, vždy jsme
si říkali, že u něho jsem začal, u něho

také skončím. Slovo do-
 držím, s pa nem No-
vákem jsem dohod-
nutý a nyní záleží jen

na klubech, jak se do-
mluví. U mě jsou na

prvním místě Živanice.
Zmínil jsi trénování v mládež-

nické základně. Míříš do U-9, kde
hraje tvůj syn Marek?

V našem klubu má každý hráč přidě-
len mládežnický tým a v něm působí
jako patron. Týká se to všech týmů
od dorostu, přes žáky, až po elévy.

Z logiky věci vyplynulo, že když mám
v „devítkách“ syna, budu chodit po-
máhat tam. Trenéři mě postupem
doby požádali, zda bych jim s tré-
nováním více pomáhal. Fotbal jsem
hrál celý život a mám vystudova-
nou druhou nejvyšší trenérskou li-
cenci, tak jsme se domluvili
hned. Nyní v zimě jsem se k rea-
lizačnímu týmu připojil ofici-
álně.

mAreK Kulič se lOučí 
s PrVNí ligOu

Do podzimní části Synot ligy naskakoval MaREK Kulič opět s podepsanou půlroční smlou-
vou. Během první části ligy však stačil zasáhnout pouze do pěti zápasů, v nichž odehrál 144
minut. Po vzájemné domluvě s vedením klubu nebude již smlouva mezi Markem Kuličem
(11. října 1975) a FC Hradec Králové prodloužena a Kulda, jak mu všichni v okruhu fotbalo-
vých nadšenců říkají, se dnes s profesionálním fotbalem definitivně loučí.
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Na podzim jsi také vedl individuální tré-
ninkový proces začínajících fotbalistů, tzv.
Coerver.
Jedná se o speciální trénink ovládání míče
pro děti ve věku 6–12 let. Akademie Coerver
v listopadu skončila a novou budeme oteví-
rat opět v březnu. Scházeli jsme se s dětmi
vždy ve čtvrtek na 2 hodiny a kurz trval 1 rok.
O co se přesně jedná?
Jak jsem řekl, učíme děti ovládat míč formou
hry a drilu dohromady. Je to taková nad-
stavba, jako když hrajete dobře na piáno,
chodíte na hodiny a rodiče vám ještě navíc
zaplatí italského pianistu, který vám dá ještě
víc, než ten učitel. Této výuce hodně věřím
a v budoucnosti se jí chci i nadále věnovat.

Kam tvoje trenérské sny až míří?
Jsem držitelem druhé nejvyšší licence, ale
moje sny v současné době nejsou vyloženě
přehnané. Určitě nechci být žádná rychlo-
kvaška, abych se někam vecpal a vylítnul
nahoru. Chci jít postupnou cestou. Nyní
jsem u elévů, pak se chci posunout
k žákům, k dorostencům… Rád bych si pro-
šel všechny kategorie.
A co vystudovat profesionální licenci
a jednou trénovat ligový tým?
Nyní jsem dokončil „áčko“ a musím mít dva
roky praxi. Pak se uvidí. Určitě bych to chtěl
zkusit, ale o studium je velký zájem. V hlavě
to mám vymyšlené, ale jednoduché to určitě
nebude.
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1. AC Sparta Praha 17 13 1 3 30:8 40 19
2. FC Viktoria Plzeň 17 13 2 2 39:12 41 17
3. FK Baumit Jablonec 17 11 3 3 32:15 36 12
4. FK Mladá Boleslav 17 8 3 6 23:14 27 0
5. FK Teplice 17 6 6 5 25:20 24 -3
6. SK Slavia Praha 17 6 5 6 24:23 23 -1
7. FK Dukla Praha 17 6 5 6 19:24 23 -4
8. FC Baník Ostrava 17 6 4 7 12:21 22 -2
9. 1.FC Slovácko 17 6 3 8 26:26 21 -6

10. FC Vysočina Jihlava 17 5 4 8 15:22 19 -5
11. 1.FK Příbram 17 5 4 8 20:28 19 -5
12. Bohemians Praha 1905 17 5 3 9 20:26 18 -9
13. SK České Budějovice 17 4 6 7 15:36 18 -6
14. FC Zbrojovka Brno 17 4 4 9 17:25 16 -11
15. FC Slovan Liberec 17 2 9 6 20:21 15 -12
16. FC Hradec Králové 17 2 6 9 14:30 12 -15

Tabulka Synot ligy, sezóna 2014/2015, po 17. kole

17. kolo (21. 2. 2015) FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 2:2
18. kolo (1. 3. 2015) FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň
19. kolo (7. 3. 2015) FC Slovácko – FC Hradec Králové
20. kolo (14.–15. 3. 2015) FC Hradec Králové – Bohemians
21. kolo (21.–22. 3. 2015) FC Vysočina Jihlava – FC Hradec Králové
22. kolo (4.–5. 4. 2015) FC Hradec Králové – AC Sparta Praha
23. kolo (11.–12. 4. 2015) FK Baumit Jablonec – FC Hradec Králové
24. kolo (18.–19. 4. 2015) FC Hradec Králové – 1. FK Příbram
25. kolo (25.–26. 4. 2015) SK Dynamo České Budějovice – FC Hradec Králové
26. kolo (2.–3. 5. 2015) FK Dukla Praha – FC Hradec Králové
27. kolo (9.–10. 5. 2015) FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava
28. kolo (16.–17. 5. 2015) FC Slovan Liberec – FC Hradec Králové
29. kolo (23.–24. 5. 2015) FC Hradec Králové – SK Slavia Praha
30. kolo (30.–31. 5. 2015) FK Teplice – FC Hradec Králové

Zápasy FC Hradec Králové v jarní část Synot ligy, sezóna 2014/2015



V letošní sezóně jako by se pytel se zápasy
proti Plzni protrhl. Osud tomu chtěl, že se
Votroci s Plzní utkali v rámci druhého pod-
zimního venkovního zápasu, a také v rámci
osmifinále Poháru FAČR, a to dvoukolově.
Zatímco v Synot lize byl zápas poměrně jed-
noducho záležitostí fotbalistů ze západo-
české metropole a výsledkem 4:0 potvrdili
roli favorita, v poháru to zas až tak neplatilo.
Viktoriáni sice postoupili do další fáze, ale
Votroci jim v obou zápasech byli více jak
rovnocenným soupeřem, když na Malšovic-
kém stadionu prohráli jen těsně 1:2 a z od-
vety ve Štruncových sadech si svěřenci
trenérů Barboríka a Pilného odvezli bez-
brankovou remízu.

Zde si nejprve připomeňme v holých faktech
utkání 4. kola Synot ligy:
FC Viktoria Plzeň – FC HK 4:0 (2:0)
Branky: 15. Limberský, 20. Chramosta, 50.
Pilař (pen.), 81. Petržela. Diváků: 10 549.

Rozhodčí: Bílek – Mencl, Zeman. ŽK: 23.
Pavel Čermák, 54. Shejbal, 88. Prokeš.
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Pro-
cházka, Hubník, Limberský (C) – Hořava,
Hrošovský – Petržela, Kolář (72. Vaněk),
Pilař (79. Kovařík) – Chramosta (66. Tecl).
FC HK: Koubek – Mareš, Rolko (C), Chle-
boun, Holeš – Shejbal (67. Malinský), Kotiš,
Aleš Čermák (79. Trubač), Križko, Pavel Čer-
mák – Dvořák (67. Prokeš).

A jak to bylo v listopadu 2014 v Poháru
FAČR:
1. zápas osmifinále
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).

JAK tO bYlO NAPOsledY
4. kolo Synot ligy a Poháru České pošty, 2014/2015
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Někdejší spoluhráči – Vašek Pilař a Tomáš Holeš.



FC Viktoria Plzeň: Bolek – Hubník, Limber-
ský (46. Medveděv), Procházka, Kovařík –
Horváth, Hrošovský – Vaněk (76. Petržela),
Bakoš (90. Kratochvíl), Pilař – Holenda.
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 za-
jistil tak výhru 1:2 pro svoje mužstvo.

2. zápas osmifinále:
FC Viktoria Plzeň – FC HK 0:0
ŽK: Malinský, Kotiš, Hable. Rozhodčí: Jech –
Vlasjuk, Vaňkát. Počet diváků: 3542.
FC Viktoria Plzeň: Pavlík – Hubník, Pro-
cházka, 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)
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, a také Juraje

Križka, který měl problémy s kolenem.
V utkání branka nepadla, a tak do dalšího
kola postoupila domácí Viktorka. Konečná
bezbranková remíza Votrokům k postupu
sice nestačila, ale za výkon ve Štruncových
sadech se určitě stydět nemuseli.

Setkání generací – Dan Trubač a Pavel
Horváth.

Snaha konečně uzdraveného Davida Vaněčka k postupu
do čtvrtfinále Poháru České pošty nestačila.
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DaViD PETRuS (1. 8. 1987, 173 cm, 68 cm)
je odchovancem nedalekých Pardubic, kde
nastupoval i ve druhé lize, avšak jako ama-
tér. „Nechtěl jsem opustit své zaměstnání
a věnovat se naplno fotbalu,“ říká rychlonohý
útočník, který se po zranění minulou sezónou
spíše protrápila, než aby ve svém druhém
působišti Baníku Ostrava, kam si ho přivedl
trenér Svědík, rozdával fotbalovou radost. „To
už je snad pryč. Dnes jsem fit a jsem rád, že
jsem v Hradci. Nadšená je také moje man-
želka, protože jsem blíže k domovu,“ říká
David, který v průběhu jara čeká do rodiny
další přírůstek, v pořadí již třetí.

Další dva hráči podepsali nový kontrakt
s naším klubem až po několikadenní zkouš -
ce. 
„Oba jsou fotbaloví. U Martina jsem si byl
téměř jistý od prvního zápasu. Tito je typický
jižan, má rád míč a umí se v souboji jeden
na jednoho prosadit. Musí však zapracovat
na fyzičce, ale to není neřešitelný problém,“
řekl o nových tvářích asistent trenéra Bohu-
slav Pilný. 
Martin Nosek přišel na přestup se smlouvou
na dvě sezóny. Tito bude ve východočes-
kém klubu hostovat do letošního léta a ve
smlouvě je zakotvena opce.

NOVí HrÁči V HrAdeCKÉm dresu
David Petrus, Martin Nosek, Tito
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Klub FC Hradec Králové má do jarních odvet Synot ligy tři nové posily. Hned 4. ledna se tre-
nérům v kabině hlásil DaViD PETRuS (FK Pardubice, Baník Ostrava) a v průběhu přípravy,
po prvních námluvách během týdenní zkoušky, také MaRTin nOSEK (MFK Dubnica, MFK
Ružomberok) a Španěl TiTO, občanským jménem alBERTO Malagón aMaTE (RSD Al-
calá, Rayo Vallecano a Admira Wacker Vídeň).

David Petrus

Martin Nosek



Pro španělského hráče TiTa to bude nová
zkušenost. „Před rokem jsem nastupoval
v nejvyšší rakouské soutěži. Myslím si, že to
bude podobné, i když český fotbal je asi
výše,“ glosuje svoje angažmá Tito. al-
BERTO Malagón aMaTE (2. 7. 1988, 174
cm, 66 kg), což je jeho občanské jméno, je
odchovancem madridského týmu RSD Al-
calá. Ve svých dvaceti letech přestoupil do
Rayo Vallecano a po třech sezónách pře-

stoupil do prvoligového rakouského týmu
Admira Wacker Vídeň. Zde v podzimní části
soutěže odehrál 9 zápasů a připsal si jeden
gól. Zkraje loňského roku se opět vrátil
domů a nyní rozšířil španělskou kolonii
hráčů, kteří nastupují v Synot lize.
Jako správný jižan má rád míč a jak nám
řekl, fotbal se hraje hlavně pro lidi. Tito na-
stupuje v záložní řadě, nejraději na levé
straně. „Měli jsme tu možnost, sledovat Tita
v zápasech rakouské ligy. Líbil se nám jeho
pohyb, má výborné standardky a finální při-
hrávku,“ řekl po na adresu hráče asistent
trenéra Pilný.

MaRTin nOSEK (26. 1. 1987, 182 cm, 72
kg) ukázal svoje kvality již během zimní Tip-
sport ligy a s druhým stoperem Adrianem
Rolkem si hned padli do noty. „Adri je zku-
šený borec, takže spolupráce s ním je dobrá.
Snad je ale vše v pohodě i s ostatními spo-
luhráči. Cítím se zde dobře,“ řekl před jarním
startem. Pro Martina je náš klub FC Hradec
Králové první zahraniční angažmá. Fotbalově
vyrostl v týmu MFK Dubnica a na poslední tři
sezóny přestoupil do MFK Rožumberok.
„Chci se tady prosadit a na jaře pomoci týmu
k lepšímu umístění,“ znělo ještě před prvním
zápasem s Mladou Boleslavi z úst sloven-
ského hráče, který k němu bohužel kvůli zra-
nění nastoupit nemohl.

rOzHOVOr s AdAmem VlKANOVA
Určitě také patří mezi nováčky, i když s mužstvem již prošel dvě přípravy. Černobílý dres
však neobléká poprvé. Ano, řeč je o aDaMu VlKanOVa (4. 9. 1994), odchovanci hradecké
Olympie a od ledna 2014 hráči FC Hradec Králové.

Tito

Již přes rok patříš našemu klubu, ale do
kádru ses dostal až letos. Jak je to s tvojí
cestou sem pod lízátka?
Začínal jsem v elévech v „efcéčku“, ale ve
starších žácích jsem odešel do kuklenské
Olympie, kam jsem posléze i přestoupil.
Odehrál jsem tam asi 5 sezón, jako doros-
tenec jsem nastupoval již za muže v kraj-
ském přeboru a celkem se mi dařilo. Dával
jsem také góly…
Pak přišel trochu netypický přestup,
z „kraje“ do II. fotbalové ligy... 

Jak se to všechno seběhlo?
Ozval se mi trenér Sazima, který mě vedl půl
roku v dorostu Olympie a pak začal tréno-
vat na Střížkově Bohemku. Pozval mne do
přípravy a dostal jsem se do kádru tamního
„áčka“, takže jsem před dvěma roky začal
hrát druhou ligu v Praze. Měl jsem tak mož-
nost zahrát si přece jen na vyšší úrovni
a ověřil jsem si, že to zvládám.
To už tě ale měli v hledáčku i Votroci, kam
jsi následně přestoupil a absolvoval jsi
s nimi zimní i letní přípravu. 
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Na podzim 2014 jsi však ještě hostoval
v Čáslavi …
Byl jsem rád, že jsem mohl jít do týmu, kde
jsem měl záruku, že budu hrát. V Hradci bych
zřejmě nenastupoval, nebo tak maximálně za
farmu v Převýšově. Viděl jsem jako výhodu,
že budu hrát a trénovat
s jedním týmem. Ale
v Čáslavi to pak bylo
trošku složitější. V kádru
nebylo moc kmenových
hráčů, protože tam cho-
dili hrát převážně kluci
z Pardubic. Pardubice
jsou totiž farmou našich
sousedů. Dnes jsem
rád, že jsem v Hradci.
Jak se ti tam dařilo?
Myslím si, že na ten tým,
který jsme měli, tak
ještě dobře. Herně se
mi podzim povedl, ale
střelecky to nebylo ono.
Vstřelil jsem jen jeden
gól, i když šance jsem
měl v každém zápase.
Na konci zimní přípravy asistent trenéra
Bohuslav Pilný ani na moment nezapo-
chyboval a nechal tě v kádru. Počítal jsi
s tím?
Moc ne, ale o šanci jsem bojoval až do po-
sledního přípravného zápasu. Jsem rád, že
jsem zde zůstal a tím pádem mohu bojovat
o možnost nastoupit v Synot lize.
Na první kolo do Mladé Boleslavi jsi však
neodjel…
Trenéři se tak rozhodli. Také jsem měl menší
zranění, ale i tak jsem šel za Převýšov.
V utkání jsem vstřelil jeden gól a pomohl tak
k vítězství nad Vysokým Mýtem 4:0.
V přípravě jsi vstřelil svůj první gól za
„áčko“… Co to pro tebe znamená?
Určitě mně pomohl a povzbudil v další práci.
Branku jsem dal v Tipspot lize proti Pardu-
bicím, takže vlastně v utkání proti klukům,
se kterými jsem nastupoval v Čáslavi. Také
v předcházejících zápasech jsem měl
šance, ale ty jsem nedokázal proměnit,
takže tenhle gól mě potěšil.
Jak vidíš ze svého pohledu jarní část
Synot ligy?
Jsem tady, abych se snažil probojovat do

sestavy a do některého utkání zasáhnul
alespoň z lavičky. Osobně si myslím, že dis-
ponujeme silným týmem a šance na udržení
v lize určitě máme.
Se svoji postavou 168 cm a váhou 60 kg
určitě nemáš na hřišti jednoduchou po-

zici. Ale přesto jsi
v přípravě několikrát
soupeřovým obrán-
cům zamotal hlavu.
Jaká je tedy tvoje nej-
větší fotbalová de-
viza?
Myslím si, že předvída-
vost a fotbalové myšle-
ní… Pak chytrost a rych-
lost. To bude to, co ve
hře nejvíce využívám
a pomáhá mi to. Nevá-
žím a neměřím tolik,
abych mohl chodit do
osobních soubojů a mě-
řil síly s urostlými jedinci.
Jsi typ španělského
fotbalisty. Líbí se ti je-
jich styl?

Určitě se mi španělský fotbal líbí, ale od
mala se spíše koukám na anglickou Premier
League, ačkoliv to určitě není soutěž, ve
které bych mohl díky své postavě zrovna
hrát (směje se).
Dnes je na pořadu souboj s aspirantem
na titul, s plzeňskou Viktorkou. Jak zápas
vnímáš? A budeš k zápasu nominovaný.
Nominaci samozřejmě neznám (rozhovor
vzniknul zkraje týdne), protože je před námi
ještě týdenní příprava. Já utkání vnímám
jako skvělou šanci pro celý tým, ukázat
všem, že do ligy patříme. V utkání můžeme
jenom získat. Na hřiště se půjdeme porvat
a udělat co možná nejlepší výsledek.
V jednom z rozhovorů jsi zmínil jméno tre-
néra, který stál na začátku tvé fotbalové
cesty…
Ano, tím pánem je pan Ladislav Pokorný,
který v pondělí oslavil krásné kulaté naroze-
niny. Touto cestou bych mu chtěl k osmdesá-
tinám moc pogratulovat. Pan Pokorný je můj
fotbalový vzor, který mě vychovával a v Olym-
pii mi dával individuální tréninky. Za to jsem
mu vděčný. Chci mu od srdce popřát hlavně
pevné zdraví a do dalších let mnoho štěstí.



FK Varnsdorf: FC Hradec Králové 3:4 (1:2)
Branky: 22. Dordič, 76. Kučera (pen.), 89. Hauer – 26. Novák, 41. Novák, 52. Novák, 83. Ko-
přiva. Rozhodčí: Pechanec – Fišer, Vlček. Diváci: 50. FK Varnsdorf: Klouda – Čurgali /K/,
Ruszó, Šimoník, Norek (70. Černohorský), Kučera, Jícha, Dordič (67. Černý), Mpong, Hauer,
Prieložný. FC HK: Jehlička – Drozd D., Kopřiva, Kraják, Drozd P., Vobejda(K), Langr, Novák,
Týfa (46. Brokeš), Zezula, Joel

Do zápasu vstoupili Hradečtí aktivně a zdálo se, že bude jen otázka času, kdy se prosadí
i gólově. Umělá tráva staršího data dělala hráčům na obou stranách problémy především
v kombinaci. A byli to domácí, kteří šli do vedení, když Dordič se na levé straně prosadil
přes Zezulu a svou střelu umístil přesně k zadní tyči. 1:0. O čtyři minuty později Jehlička
dlouhým výkopem vyzval ke sprintu Nováka a ten přehodil vyběhnuvšího Kloudu a srovnal
stav. Závěr poločasu byl již zcela v režii hráčů v černých dresech. Nejprve se v šanci octl D.
Drozd, aby se o chvíli později prosadil v sólovém úniku až do malého vápna, kde nezištně
přihrál pod sebe nabíhajícímu Novákovi a ten měl před sebou jen síť 1:2.
V druhém poločase začali Východočeši ve stejném stylu, ale jen zdvižený praporek pome-
zního zabránil domácím znovu srovnat skóre. Ale uhodila na druhé straně. To se dobrých
dvacet metrů před brankou opřel do míče Kopřiva, jehož střela skončila na břevně domácí
branky, odrazila se k Novákovi a ten potřetí nezaváhal 1:3. Poté se hra odbývala především
v prostorech před pokutovými územími na obou stranách hřiště. Třináct minut před koncem
si pro faul do pokutového území došel Jícha a nařízenou penaltu proměnil jistě Kučera. Vo-
troci se však se snížením stavu nesmířili a opět odskočili na rozdíl dvou branek, když Kopřiva
svůj volný přímý kop nasměroval přes zeď mimo dosah Kloudy 2:4. Poslední slovo však
měli přece jen domácí, kteří stačili v samém závěru korigovat stav Hauerem.

JuNiOrsKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015
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Tento přímý kop byl ještě zblokován, ale z dalšího Adam Kopřiva 
vystřelil ve Varnsdorfu tři body (foto Karel Tejkl).



Když se dnes ohlédnete za tímto výra-
zným úspěchem našeho klubu, kam ho
řadíte?
Řadím ho hned za postup s A týmem do
Synot ligy. Situace v dorostu byla rozdílná
v tom, že titul od nás před sezonou nikdo
nečekal a my jsme dokázali překvapit.
Kdežto u A týmu od nás každý čekal postup
do Synot ligy a vše ostatní by bylo vnímané
jako neúspěch.
Jste s kluky ještě dnes v kontaktu?
A kromě Tomášů Koubka a Holeše, kteří
se prosadili až do áčka, potažmo do re-
prezentace U21, kam to někteří dotáhli?
V přímém kontaktu téměř s nikým nejsem, už
to jsou přece jenom čtyři roky a každý z nás
si žije svůj život. Když jsem byl trenérem
u áčka, tak jsem byl pochopitelně v denním
kontaktu s Tomáši Koubkem a Holešem nebo
Jardou Zeleným. Často se ale potkávám
s Jirkou Hofmanem,
který mně u doroste-
neckého týmu pomá-
hal.
Co obnáší funkce ře-
ditele fotbalové aka-
demie?
První půlrok žádné vý-
razné změny nechys-
tám, chci se se vším
důkladně seznámit,
poznat zblízka jedno-
tlivé hráče a trenéry,
až pak můžu dělat ně-
jaké závěry. Od čer-
vence chci ale určité
věci změnit, v hlavě
už svou vizi mám, ale
je předčasné ji pro-

zrazovat. Momentálně řeším příchody hráčů
do jednotlivých kategorií, protože například
u velmi talentovaného ročníku 2000 jsme
měli zhruba jednu třetinu hráčů, kteří nebyli
našimi kmenovými hráči a hrozilo tak, že by
nám v létě mohli odejít do jiných klubů.
Proto jsem se snažil prioritně vyřešit to, aby
k nám tito hráči přišli na přestup.
Je to velký rozdíl trenér x funkcionář
klubu?
Rozdíl to velký je hlavně v tom, že nejsem
s hráči na hřišti. Protože jsem ale člověk,
kterého baví něco budovat a tvořit, tak mě
moje nová role zatím naplňuje a jsem pře-
svědčený, že naplňovat bude i v budoucnu.
Jedná se spíše o manažerskou práci, je to
hodně o plánování, organizaci a kontrole.
Výhodou je, že máme v klubu několik pra-
covitých a šikovných trenérů, na které se
můžu spolehnout. Mým největším úkolem je

lubOš PrOKOPeC šÉFuJe 
FOtbAlOVÉ AKAdemii FC HK
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Hned první den v novém roce 2015 usedl na pomyslnou židli ředitele Fotbalové akademie
FC Hradec Králové bývalý kouč Votroků luBOŠ PROKOPEC. Ten má k mládeži určitě
hodně blízko, vždyť si v našem klubu prošel dlouhou trenérskou cestu od elévů až po nej-
starší dorost, s kterým dokonce v létě 2011 slavil mistrovský titul Přeborníka ČR U-19.

Oslava mistrovského titulu U-19 v r. 2011.



od července vytvořit tým lidí, který půjde
stejnou cestou a bude s mladými hráči pra-
covat podobně, jak je to běžné v západoe-
vropských zemích.
Jste ve spojení s trenérským tandemem
áčka Barborík – Pilný?
Jsme v pravidelném kontaktu, ale jelikož
z vlastní zkušenosti vím, co práce hlavního
trenéra u A týmu obnáší, tak je nechci zatě-
žovat hloupostmi. S Bohoušem Pilným jsme
ale například domluveni, že jednou týdně
povede skupinový trénink pro bránící hráče.
Stejně tak jsem i domluvený s Markem Kuli-
čem, který povede skupinový trénink pro
útočníky.
Máte tedy přehled od elévů až po nej-
starší dorost. Jak je na tom naše mládež
a který ročník se zdá být nejúspěšněj-
ším?
Jak jsem již říkal, jednotlivé týmy a hráče te-
prve poznávám a proto nechci hodnotit, co
bylo před tím, než jsem přišel. Jelikož je
u nás v klubu třináct mládežnických týmů,
tak chvíli potrvá, než všechny hráče po-
znám. Už teď ale můžu říct, že jsem absol-
voval dvě porady s trenéry přípravek, kterou
má na starosti jako šéftrenér přípravek Mirza
Rahimič a mám dobrý pocit ze zápalu a od-
bornosti jednotlivých trenérů. Protože je-
stliže chceme vychovávat kvalitní fotbalisty,
musíme začít od těch nejmenších. Co se
týká úspěšnosti týmů, tak bych rád zdůraz-
nil, že nadřazuji výchovu individuality nad tý-
mový úspěch. Týmový úspěch za áčko
nikdy hrát nebude, kdežto individualita typu
Dana Trubače ano.
Ve fotbalovém zákulisí se nyní hodně řeší
fotbalová akademie řízená FAČR. Co klu-
bům přinese a co to pro ně znamená?
Abych pravdu řekl, tak se kolem tohoto pro-
jektu vznáší tolik otazníků, že dneska nikdo
nemůže zodpovědně říct, co to přinese.
Jsem ale domluvený na schůzce s Micha-
lem Prokešem, který má tuto problematiku
na starosti a doufám, že mně všechno
osvětlí a vyslechne si naše názory.
Nejstarší dorost je až ve druhé polovině
tabulky, ovšem sedmnáctiletí fotbalisti se
vyhřívají na prvním místě a šestnáctiletí
mají medailové pozice také na dostřel. Co

si slibujete u jednotlivých kategorií v jar-
ních odvetách?
Jak už jsem řekl v předešlé otázce, týmový
úspěch je v mládeži pěkná věc a máme
z něj radost, pokud ale z toho úspěšného
týmu nevychováme ani jednoho hráče pro
áčko, tak je nám to k ničemu. Od jarních
odvet očekávám to, že uvidím pěkný kom-
binační fotbal a zaujmou nás svými indivi-
duálními výkony jednotliví hráči. Byl jsem se
podívat za zápasu naší patnáctky se Spar-
tou Praha a přál bych si, abych takových zá-
pasů z naší strany viděl co nejvíce.
Posílí někdo od jara nejstarší dorost U19?
Z juniorky se vrátil Lukáš Vyšehrad, aby nám
pomohl a přišel také Milan Sluka. Do branky
jsme získali z Pardubic reprezentanta Honzu
Stejskala.
V nedávné minulosti byl Jiří Miker (U17)
na testech v londýnské FC Chelsea. Je
někdo v mládežnických kategoriích, kdo
v současnosti vyčnívá a je o něho v Ev-
ropě zájem?
O zájmu evropských klubů nemám zatím
žádné povědomí. V posledních reprezen-
tačních nominacích jsou hráči Dan Trubač,
Honza Stejskal, David Šípek a v patnáctce
byl také Dan Finěk a Šimon Pecháček.
Jak má klub FC Hradec Králové zmapo-
vaný „terén“ po kraji a jaká je spolupráce
s okolními kluby?
Tak to je jeden z dalších úkolů, na kterém
teď pracujeme. Snažím se sejít s každým zá-
stupcem regionálního klubu, se kterým náš
klub spolupracoval nebo spolupracuje.
Chtěl bych, aby tyto kluby měli sami zájem
s naším klubem spolupracovat a nestávalo
se, že hráči z našeho regionu odcházejí do
jiných klubů.
Jaké akce chystá fotbalová akademie
v prvním pololetí roku 2015?
Řešíme běžné sportovní záležitosti, doplňo-
vání jednotlivých týmů a také připravujeme
určitou vizi, podle které budeme od čer-
vence pracovat. Chceme vše komplexně
připravit počínaje metodikou, plochami,
spoluprací se školami atd. Rádi bychom se
přiblížili tomu, jak se pracuje v zahraničí. Na
květen připravujeme v rámci oslav výročí za-
ložení klubu Dětský den.
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PArtNer utKÁNí
DENíK
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Do které doby až sahá vzájemná spolu-
práce Deníku, nástupce Pochodně a krá-
lovéhradeckého fotbalového klubu?
Deník a hradecký fotbal je opravdu dlouho-
dobé spojení. První články vycházely už
v 50. letech minulého století. V roce 1980
pak Pochodeň začala pro klub vydávat
právě Černobílý gól.
Jak je složité, připravit zpravodajský re-
port, kolik lidí se podílí na tom, než člá-
nek vyjde a v jakém časovém horizontu se
dostane kompletní zpráva o utkání ze sta-
dionu do redakce. A co následuje pak?

V éře moderní techniky se nejedná o nikte-
rak složitý proces. Redaktor je na stadionu
připojen k interní počítačové síti a článek
píše přímo do vymezeného prostoru na
sportovní stránce. Prakticky hned po skon-
čení utkání či tiskové konference jej odešle.
Editor v redakci po korektuře stránku vyrobí
a odešle do Olomouce, kde jdou noviny ná-
sledně do tisku.
Vaše sportovní redakce se skládá buď z bý-
valých, nebo ještě dnes hrajících fotbalistů,
kteří například zkraje února obhájili stříbrné
medaile v Chan ce Press Cupu, což je ne-

vypsané mistrovství republiky
novinářů. Jak je na partu spor-
ťáků ředitel Deníku hrdý?
Na kluky samozřejmě hrdý
jsem. Je dobré mít v redakci
partu lidí, kteří o fotbalu nejen
píší, ale umějí také pořádně
kopnout do míče. Být druzí
v republice mezi médii je
opravdu velký úspěch.

V polovině února letošního roku zveřejnila Unie vydavatelů aktuální výsledky Media Pro-
jektu, které analyzují čtenost deníků a ostatních tištěných titulů v České republice. Průzkumy
agentur STEM/MARK a MEDIAN z 3. a 4. čtvrtletí 2014 ukázaly dominantní postavení DE-
níKu mezi zpravodajskými novinami ve východních Čechách. V Královéhradeckém a Par-
dubickém kraji pravidelně čte okresní mutace Deníku více než 100 tisíc čtenářů, což je
nejvíce ze všech deníků v tomto regionu (Deník 104 tis., Blesk 71 tis., MF Dnes 63 tis., Li-
dové noviny 26 tis., Právo 23 tis., kompletní výsledky Media Projektu najde pozorný čtenář
na www.unievydavatelu.cz).
A právě DEníK, který je od svého založení stálým partnerem našeho klubu, je v rámci dneš-
ního duelu FC Hradec Králové vs. FC Viktoria Plzeň partnerem zápasu. V týdnu před utkání
jsme zašli na slovíčko s ředitelem Deníku regionu Východní Čechy panem TOMáŠEM DOu -
BRaVOu, abychom mu položili pár otázek, které se dotýkají DENíKU, ale hlavně fotbalu.

FOTO: Tomáš Doubrava, ředitel
regionálního Deníku (s mikrofo-
nem) na vyhlášení Nejúspěš-
nějšího sportovce roku spolu
s legendárním sportovním ko-
mentátorem Štěpánem Škorpi-
lem. Foto: Deník.



A co vy a kulatý nesmysl?
Já se jako každý správný kluk potkával s ba-
lónem už od mládí. Ať už ve škole nebo po
ní. Za starých časů jsme vždy hodili školní
tašky domů a šli čutat se spolužáky za
barák. A když nám tátové postavili dřevěné
branky a natáhli provizorní sítě, tak jsme se
cítili jako v ráji. Nikdy jsem sice nehrál fotbal
závodně, přednost dostal za mládežnických
let tenis a hlavně basket (dorostenecká liga
a druhá nejvyšší soutěž mužů), ale i v sou-
časné době si jej rád zahraji. Bájné jsou totiž
zápasy kolegů regionálních ředitelů Deníku
proti mančaftu šéfů České pošty v jejich
školicím středisku na Moravci.
Jaký máte s fotbalem největší zážitek?
Asi největší zážitek mám z roku 2010, kdy
mě vedení našeho vydavatelství vyslalo na
přátelský zápas reprezentace ČR do skot-
ského Glasgow. Letět s našimi fotbalisty
speciálem v jednom letadle, moci si s nimi
popovídat, vidět naživo Tomáše Rosického,
to byl opravdu svátek.
Fotbal je světový fenomén. Komu nejvíce
fandíte Vy osobně?
Fotbal mám opravdu moc rád. Když mi bylo
8, tak jsem sledoval MS v Argentině. Znal
jsem celou jejich sestavu. Mario Kempes,

Osvaldo Ardiles, brankař Fijol, Daniel Pas-
sarella. Dodnes Vám je vyjmenuji všechny.
Od té doby fandím Argentině. Ale jako
správný patriot samozřejmě nejvíce našim
klukům.
Dnes je před námi zajímavý, ale také velmi
důležitý duel s Plzní. Jak utkání vnímáte
a jak si myslíte, že dopadne?
Nejdříve mi dovolte, abych touto cestou po-
děkoval klubu a mému kamarádovi Ri-
chardu Juklovi za to, že si Deník vybralo
v tomto utkání jako partnera zápasu. Vím,
jak moc Hradec touží po vítězství a co to pro
něj v tak složité situaci znamená. Pevně
věřím ve vítězství domácích, těším se na
plné tribuny a doufám, že se zápas odehraje
v klidu a bez zbytečných fanouškovských
třenic.
Letos slaví FC Hradec Králové kulaté jubi-
leum, 110. výročí založení klubu. O jakém
období královéhradecké kopané si nejra-
ději s přáteli pokecáte a co Vám osobně
nejdříve vyskočí při vyslovení názvu na-
šeho klubu?
No, nejvíce řeším samozřejmě s přáteli
problematiku hradeckého fotbalového sta-
dionu. Celá ta situace mě znepokojuje, vše
trvá moc dlouho. Hradec a jeho fanoušci si

takové prostředí pro-
stě nezaslouží…
Co byste mu popřál
do dalších deseti-
letí?
Budu se opakovat, ale
bez moderního stadi-
onu to opravdu nepů-
jde… Takže moderní
sídlo a pak taky hodně
mladých a zapálených
kluků, z kterých zde
jistě vyrostou oprav-
dové hvězdy. A rovněž
to, aby měli v úctě tu
starou fotbalovou
gardu, na kterou stále
vzpomínáme a kterou
si budeme v rámci
oslav na stránkách
Hradeckého deníku
i nadále připomínat.

Stříbrní medailisté v Chance
Press Cupu 2015.



V  překrásné oblasti Kyčerka 
ve Velkých Karlovicích je v pl-
ném proudu zimní lyžařská 
sezóna. Milovníci lyžování se 
zde skutečně mají na co těšit.
 Ski areál SYNOT Kyčerka 
totiž nabízí celkem 2 440 me-
trů sjezdových tratí s 9 vleky, 
které jsou schopny odbavit až 
6 450 osob za hodinu. Na své 
si zde přijdou celé rodiny, 
včetně nejmenších, kterým je 
určen dětský park se sjezdov-
kami. Zájemcům je pochopi-
telně k dispozici půjčovna 
lyží a snowboardů, běžek 
i sněžnic, ski servis i zkušený 
instruktor.  
 „Pro zájemce o výlety 
na hřebenovku je připrave-
na speciálně upravená rolba 
nebo sněžný vůz. V kombi-
naci s průvodcem a výletem 
na sněžnicích tak zájemci 
mohou absolvovat jedinečný 
zážitek, který jinde v Besky-
dech nenajdou. Samozřej-
mostí je bezplatné parkování 
a možnost občerstvení pří-
mo u lyžařského svahu v iglú 
či udírně,“ doplnila tisková 
mluvčí skupiny SYNOT, Mag-
da Pekařová. 
 Jako každý rok, tak i le-
tos je pro malé i velké lyžaře 
připraven bohatý doprovod-
ný program – např. lyžařské 
závody pro děti i dospělé, 
dětský karneval, testování 
lyží různých značek, zábavné 
párty, tematické akce, ani-
mační programy a mnoho 
dalších. 
 „Jako tradičně, i letos 
je velký zájem o ubytování 
v penzionu, stylových valaš-
ských chalupách i apartmá-

nech. Vzhledem k tomu, že 
se zima vydařila, eviduje-
me také velkou poptávku 
po školních lyžařských poby-
tech. Ubytovací kapacity jsou 
však v letošní sezóně mírně 
limitovány.   Část z nich totiž 
dlouhodobě zaplnil přibliž-
ně sedmdesátičlenný fi lmo-
vý štáb, který si toto krásné 
prostředí vybral pro natáčení 
nového českého seriálu,“ do-
plnila Magda Pekařová.
 Kyčerka láká nejen upra-
venými sjezdovkami a pří-

rodou. Ski areál lemují také 
nádherná dřevořezbářská 
díla či nová Kaple svaté-
ho Huberta. A na své si při-
jdou i gurmáni, které čekají 
tradiční valašské speciality 
a další lahůdky poctivé české 
kuchyně v hospodě Kyčerka, 
která byla vyhlášena nejlepší 
valašskou hospodou. 

SKVĚLÉ LYŽOVÁNÍ 
V SRDCI VALAŠSKA! 



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.

Věděli jste, že...

… ještě nikdy v historii vzájemných soubojů 
nezvítězil hostující tým? Pouze jednou 
skončil zápas remízou. (22.5.2013, 1:1)

JIH - SLO

… skóre z posledních šesti vzájemných duelů je 
18:1 ve prospěch Viktorie? Jedinou trefu Hradce 

obstaral v únoru 2011 Radek Hochmeister.

HKR - PLZ

… ve středočeském souboji jsou domácí 
na vlastním hřišti již šest zápasů neporaže-
ni. Mladoboleslavští v Příbrami naposledy 

vyhráli v září 2006.

PRI - MBL

... Jablonec nemá s žádným jiným soupe-
řem v lize lepší bilanci? Severočeši porazili 
Bohemians z 23 duelů hned patnáctkrát, 

což znamená 72�% úspěšnost.

JAB - BOH
… horší bilanci než se Spartou (29 %), 

má Baník již jen se Slavií (26 %)? Navíc 
na Bazalech v posledních pěti duelech 

s letenským týmem skóroval jen dvakrát.

OVA - SPA

… na Julisce se v duelu těchto soupeřů ještě 
nikdy nezrodila remíza? Ze čtyř soubojů 
se třikrát radovali hosté, jednou zvítězila 

Dukla.

DUK - LIB

… Dynamo nasbíralo v duelech s Brnem 85 
karetních trestů, 78 ŽK a 7 ČK? Trestanější 
jsou Jihočeši již jen v duelech s pražskou 

Slavií. (92 ŽK a 9 ČK)

CEB - BNO

... Petr Rada, který již počtvrté přebral Tepli-
ce, začínal svoji kariéru v roli hlavního trenéra 

na Slavii? Bylo to v sezoně 1997/1998.

SLA - TEP



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 – místopřed-
seda, 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.
Synot liga – jaro 2015

1

KOUBEK Tomáš
26. 8. 1992

198 cm, 95 kg

2

CHLEBOUN
Jakub

24. 3. 1985
194 cm, 89 kg

4

HOLEŠ
Tomáš

31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

5

NOSEK
Martin

26. 1. 1987
182 cm, 74 kg

15

ROLKO
Adrián

14. 9. 1978
203 cm, 93 kg

22

KRIŽKO
Juraj

20. 9. 1985
190 cm, 86 kg

25

PLAŠIL
Marek

19. 12. 1985
185 cm, 72 kg

12

OTTMAR Radim
8. 12. 1983

183 cm, 80 kg

20

KUCIAK Martin
15. 3. 1982

184 cm, 92 kg

LINDR Jiří
7. 8. 1986

192 cm, 84 kg
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PILNý
Bohuslav
asistent

22. 3. 1973

BARBORíK
Róbert
trenér

13. 6. 1968

FRIMMEL
Milan

asistent
7. 9. 1973

KALOUSEK Slavomír 
– vedoucí mužstva
PODHAJSKý Karel – trenér brankářů
ŠOPáK Stanislav, MUDr. – lékař
KORBEL Martin, MUDr. – lékař
GRINAC Michal, MUDr. – lékař
TAJZLER Jaroslav – masér
KOBR Aleš – masér
SVOBODA Jaroslav – kondiční trenér
SVOBODOVá Marie – kustod
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Přišli: Petrus David – z Baníku Ostrava, Janoušek Jiří – návrat z hostování z Varnsdorfu,
Nosek Martin – přestup z MFK Ružomberok, Malagon Amate Alberto – přestup z Marino
de Luanco – Španělsko, Vlkanova Adam – návrat z hostování v Čáslavi.

Odešli: Kotiš Matěj – zpět do Varnsdorfu, Čermák Pavel – zpět do Senice, Kulič Marek –
ukončení smlouvy, Prokeš Hynek – hledá si angažmá.

sOuPisKA FC HrAdeC KrÁlOVÉ, a.s.
Synot liga – jaro 2015
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3

ČERMáK
Aleš

1. 10. 1994
180 cm, 72 kg

6

MALINSKý
Tomáš

25. 8. 1991
170 cm, 66 kg

7

ZORVAN
Filip

7. 4. 1996
171 cm, 67 kg

13

JANOUŠEK
Jiří

17. 11. 1989
189 cm, 84 kg

28

KRAJáK
Ondřej

20. 4. 1991
178 cm, 69 kg

18

SHEJBAL
Jan

20. 4. 1994
187 cm, 79 kg

19

MAREŠ
Petr

17. 1. 1991
184 cm, 78 kg

23

HABLE
Jan

4. 1. 1989
183 cm, 78 kg

24

ŠTíPEK
David

31. 5. 1992
171 cm, 64 kg

26

HALILOVIČ
Emir

4. 11. 1989
179 cm, 72 kg

27

TRUBAČ
Daniel

17. 7. 1997
175 cm, 70 kg

21

MALAGON
Amate Alberto

2. 7. 1988
174 cm, 66 kg

8

VLKANOVA
Adam

4. 9. 1994
168 cm, 60 kg

9

ČERNý
Pavel

28. 1. 1985
185 cm, 87 kg

10

PETRUS
David

1. 8. 1987
175 cm, 74 kg

14

DVOŘáK
Pavel

19. 2. 1989
186 cm, 82 kg

17

VANěČEK
David

9. 3. 1991
192 cm, 92 kg



SYNOT liga @Synotliga_CZwww.synotliga.cz

Celé medailony hráčů naleznete na fotbalovalvicata.cz

Vstupenky na EURO 2015 v prodeji 
na www.u21euro2015.czfotbalovalvicata

ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ SYNOT LIGY

LVÍČATA ZE SYNOT LIGY
v přípravě na domácí EURO 2015

S jakými zajímavými 
osobnostmi ses setkal při 
angažmá v Interu Milán?
„Zažil jsem tam ještě Ibra-
himoviče, byl jsem tam se 
Zanettim, Cambiassem, Mate-
razzim, Balotellim. Chvíli jsem 
trénoval i pod Mourinhem, což, 
musím říct, byl skvělý zážitek.“ 

Jaká je tvá nejsilnější 
vzpomínka z dosavadní 
kariéry?
„Můj příchod do kabiny A-
-týmu Slavie. Já jsem byl 
od malička slávista, moje 
rodina je slávistická, proto 
právě to je dodnes můj nej-
větší zážitek.“ 

Jaromír Zmrhal

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 16
Minuty: 1401
Góly: 3
Asistence: 1

Střední záložník
marek kysela

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 11
Minuty: 990
Góly: 0
Asistence: 0

Stoper

Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy
Otázka: Jaká je vaše první vzpomínka vztahující se k fotbalové 1. lize?

Robin Mana: Moje první derby 
na jaře 1995 a rozhodující trefa 
Pavla Nedvěda v 90. minutě. 
Na to se nedá zapomenout.

Petr Plánka: Moje první vzpomínky? Je jich hned několik a patří Baníku a mistrovské sezoně 2003/2004. 
Plné Bazaly, úžasná hra, dokonalá atmosféra doma i venku... Fantazie!!! FCB!!!

Jan Kříž: S tátou tehdy 
na Žižkově, když tam hrála 

Slavia... krásný den vylepšený 
výhrou SKS.

Jan Moucha: Vzpomínám si, jak 
mě vzal táta na můj první zápas 

v životě. Bylo to derby a atmosféra 
byla úžasná. Od té doby jsem si 

fotbal zamiloval.



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

DOSTANEME VÁS DO HRY

www.synot.cz



FK Mladá Boleslav – FC HK 1:2 (1:0)
Branky: 26. Wágner – 67. Halilovič, 72. A. Čermák.
Rozhodčí: Henych – Melničuk, Nehasil. ŽK: 17. Ska-
lák – 20. Rolko, 89. Halilovič. Počet diváků: 50. FK
Mladá Boleslav: 1. poločas: Hruška – Kysela, Na-
vrátil, Hůlka, Bořil – Ščuk, Šisler – Skalák, Magera,
Ďuriš – Wágner. 2. poločas: Miller – Bartl, Pajer,
Thalamy, Mendy – Kúdela – Vukadinovič, Štohanzl,
Mehanovič, Končal – Bubbotin. FC HK: Kuciak (46.
Koubek) – Holeš, Chleboun, Rolko (46. Plašil), Ze-
lený (46. Mareš) – Malinský (46. Halilovič), Vlka-
nova (46. Trubač), Černý (46. Zorvan), A. Čermák,
Štípek (46. Janoušek) – Dvořák (46. Vaněček).

FC HK – FK Varnsdorf 1:0 (1:0)
Branky: 35. Vaněček (PK), ŽK: Kvída (Varnsdorf),
Rozhodčí: Pechanec – Melichar, Myška, Počet di-
váků 50. FC HK 1. poločas: Koubek – Holeš, Plašil,
Jung, Mareš – Týfa, Černý, Trubač, Čermák, Malin-
ský – Vaněček. FC HK 2. poločas: Ottmar – Drozd,
Chleboun, Jung, Zelený – Štípek, Janoušek, Vlka-
nova, Petrus, Zorvan – Dvořák. FK Varnsdorf: Sa-
moel – Landovský (60. Ruszo), Zieris, Kvída,
Tvaroha – Novotný (60. Čurgali), Kotiš, Kouřil (46.
Zbrožek), Martan, Schubert – Rudnytskyy (46.
Linka).

FC HK – FK Pardubice 3:1 (2:0)
Branky: 22. a 25. Vaněček, 84. Vlkanova – 75. Klá-

til. ŽK: Zelený. Rozhodčí: Kalenda – Vlček, Hurych.
Počet diváků: 180. FC HK 1. poločas: Kuciak –
Holeš, Rolko, Nosek, Plašil, Mareš – Štípek, Černý,
Halilovič, Malinský – Čermák – Vaněček. FC HK 2.
Poločas: Koubek – Zelený, Chleboun, Jung, Kraják –
Zorvan, Janoušek, Mareš, Vlkanova – Dvořák, Pe-
trus. FK Pardubice: Frydrych (46. Babiák) – Pospí-
šil, Kopřiva (46. Vencl), Bederka, Kakrda – Záviška,
Kudrna (46. Pánek), Jeřábek, Kim (46. Fusek) – Klá-
til, Petráň (46. Fousek).

FC HK – FC FASTAV Zlín 5:0 (5:0)
Branky: 11. Štípek, 14. a 41. Dvořák, 31. Čermák,
40. Mareš. ŽK: 73. Holík. Počet diváků: 80.
FC HK: Koubek – Holeš, Chleboun, Nosek, Mareš –
Štípek, Tito, Janoušek, Halilovič, Čermák – Dvořák.
FC FASTAV Zlín: Dostál – Malý, Blanař, Železník, Po-
znar, Motal, Živulič, Matějov, Hájek, Benčík, Barto-
lomeu.

FC HK – SK České Budějovice 2:0 (2:0)
Branky: 17. Malinský, 41. Vaněček, ŽK: Petrus, Ma-
linský, Rozhodčí: Kocourek – Kubr, Fišer, Počet di-
váků: 180. FC HK: Kuciak – Kraják, Rolko, Plašil,
Zelený – Černý, Zorvan, Malinský, Petrus, Vlkanova
– Vaněček. SK Dynamo České Budějovice: Hajdu-
šek – Everson (54. Havel), Novák, Jarabica, Hanz-
lík – Řezáč (46. Linhart), Volešák (72. Vaněk),
Kladrubský (46. Benát), Škoda – Kalod, Švantner.

zimNí PŘíPrAVA 
FC HrAdeC KrÁlOVÉ
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VíTěZSTVí V TiPSPORT liZE 2015
Votroci vstoupili do zimní přípravy 4. ledna, kdy pod vedením trenérské dvojice Barborík –
Pilný absolvovali první trénink roku 2015. Celý lednový program, a de facto i část únoro-
vého, prožili v domovských podmínkách areálu v Orlické kotlině, s výjimkou týdenního kon-
dičního soustředění v Ústí nad Orlicí.
Lednový program si hráči zpestřili zimní Tipsport ligou 2015, kterou nakonec s velkým pře-
hledem vyhráli. Ve skupině C se utkali s týmy FK Mladá Boleslav (2:1), FK Varnsdorf (1:0)
a FK Pardubice (3:1), přičemž první dva duely se odehrály na umělé trávě v Mladé Boleslavi
a derby před dobrou domácí kulisou (200 diváků) v Orlické kotlině. Votroci tak do bojů Final
Four postoupili bez ztráty kytičky a v nastoleném trendu pokračovali i v Brozanech, kde se
závěrečné zápasy odehrály. V prvním semifinálovém utkání Tipsport ligy si poradili se Zlínem
5:0 a v samotném finále porazili soupeře ze Synot ligy SK Dynamo České Budějovice 2:0.
Nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhlášen Tomáš Koubek.



FC HK – FC Zbrojovka Brno 0:0
Rozhodčí: Orel – Pilný, Hock. Počet diváků: 220. FC
HK I. poločas: Koubek – Holeš, Nosek, Rolko, Pla-
šil – Janoušek, Černý – Malinský, Čermák, Tito –
Petrus. FC HK II. poločas: Koubek – Kraják, Chle-
boun, Nosek, Zelený – Štípek, Zorvan, Mareš, Vlka-
nova – Dvořák, Vaněček. FC Zbrojovka Brno: Hladký
– Malík, Košťál, Schuster – Pašek, R. Buchta, Zava-
dil, Keresteš – Vávra (80. Stančík), Čtvrtníček (63.
Klán), Sýkora (63. Serečín).

FC HK – 1.SC Znojmo FK 4:0 (3:0)
Branky: 31., 44. Dvořák, 34. Halilovič, 78. Plašil,
Rozhodčí: Nenadál – Pilný, Hock. FC HK: Kuciak –
Holeš, Chleboun (46. Rolko), Plašil, Mareš – Černý
(46. Janoušek), Zorvan – Štípek, Halilovič, Malin-
ský (46. Vlkanova) – Dvořák (46. Vaněček, 63.
Dvořák). 1.SC Znojmo FK: Ilizi – Hříbek, Dreksa,
Svozil, Cihlář – Njire (46. Odehnal), Lacko – Páz-
ler, Okleštěk, Helisek (46. Stánňa) – Žondra (71.
Ledecký).

FC HK – FC MAS Táborsko 1:2 (1:2)
Branky: 36. Trubač – 21. Traoré, 28. Musiol, Roz-
hodčí: Orel – Jiřík, Arnošt, ŽK: Čermák – Presl. FC
HK: Koubek – Kraják, Rolko (46. Chleboun), Nosek,
Mareš (46. Zelený) – Malinský 60. Vlkanova), Ja-
noušek, Tito – Trubač (60. Zorvan), Čermák – Va-
něček. FC MAS Táborsko: Toma – Sladký, Hric,
Ciferský, Tusjak – Džafič (52. Presl), Traore, Javorek
(52. Ciku), Surynek – Musiol (46. Strnad), Šiml.

FC Graffin Vlašim – FC HK 3:5 (2:2)
Branky: 9. Barák, 44. Gebert, 53. Hejný – 17. Dvo-
řák, 31. vlastní, 56. Štípek, 60. Zorvan, 64. Tito. ŽK:
87. Starý. Počet diváků: 50. FC Graffin Vlašim: Boj-
čuk (46. Budínský) – Vebr, Simerský (46. Breda),
Starý, Průcha (60. Veselý), Hejný, Štochl, Barák (46.
Brejcha), Janda (20. Vopat), Nový (60. Petrů), Ge-
bert (60. Ibeagha). FC HK: Kuciak – Holeš, Rolko
(56. Mareš), Nosek, Plašil – Černý (56. Zorvan),
Trubač (56. Janoušek) – Štípek (56. Tito), Čermák
(56. Vaněček), Malinský – Dvořák.

Adrian Rolko přebírá pohár za vítězství
v Tipsport lize 2015.

Po úspěšném vystoupení v zimní Tipsport lize, Votroci sehráli dalších pět přípravných zá-
pasů. V nich zaznamenali dvě vítězství, dvě remízy a prohru s „neoblíbeným“ Táborskem.
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FC HK – GKS Katovice 1:1 (0:0)
Branky: 61. Rolko – 56. Goncerz, Rozhodčí: Bačo
– Slavíček, Trejbal, ŽK: Schejbal, Mareš – Pielorz,
Goncerz, Počet diváků: 307. FC HK: Koubek –
Holeš, Rolko, Plašil (23. Chleboun), Mareš –
Černý (77. Zorvan), Čermák (62. Vaněček) – Ští-

pek, Halilovič (77. Schejbal), Malinský (62. Ja-
noušek) – Dvořák (73. Tito). GKS Katovice: Rud-
nicki – Cholerzynski (73. Czerwinski), Leimonas,
Kaminski, Pietrzak (46. Januszkiewicz) – Franc-
zak, Pielorz, Duda, Wieczorek, Goncerz (83. Bet-
kowski).

V celé přípravě odešli Votroci ze zápasů sedmkrát jako vítězi, dvakrát utkání vítěze nepo-
znalo, a jak již bylo napsáno, porazit je dokázalo pouze Táborsko. Celkové skóre je také pří-
jemné: 24 vstřelených a pouze 8 obdržených branek. Nejvíce zatížil soupeřovo konto Pavel
Dvořák (5) a David Vaněček (4). Ani defenziva nezahálela a v přípravě povolila soupeřům jen
osm branek. Navíc v pěti střetnutích se můžou brankáři Tomáš Koubek, Martin Kuciak
a Radim Ottmar pyšnit čistým kontem. Trenéři vystřídali celkově 31 hráčů, z kterých vybrali
27 (vč. brankařů) pro jarní část Synot ligy.

Tomáš Malinský zasekává míč v přípravném utkání se Znojmem.
.



A další fota z téhož utkání – nahoře vlevo Petr Mareš, vpravo Emir Halilovic, dole Filip Zorvan a David
Štípek. Foto Luboš Lorinc.



laDiSlaV POKORný se narodil 23. února
1935 v Praze, Břevnově. 
Již jako kluka ho to stále táhlo na různé
plácky, kde se odehrávaly ty „nejdůležitější“
fotbalové zápasy. Brankami byly dveře od
domů, či konstrukce na klepání koberců
a ten, kdo vlastnil fotbalový míč, byl největší
kamarád pro všechny kluky. V šesti letech
začal hrát žákovskou soutěž za Sokol
Liboc. Mezi -náctiletými se vůbec neztratil,
ba naopak. Vynikal rychlostí a hlavně hrou
hlavou, což v té době zas až tak nebylo ob-
vyklé. V jedné sezóně malí kluci Liboce
vstřelili svým soupeřům za sezónu 46 gólů,
z toho malý Láďa 37 a většinu právě hlavou.
Ještě v žákovském věku hájil barvy SK
Břevnov a v roce 1949 přestoupil, co by do-
rostenec, do Aritmy Praha. Jenže za doros-
tenecký tým toho moc neodehrál. Tehdejší
trenér dospělých v Aritmě pan Čihák si ho
vytáhl rovnou do A týmu, který hrál krajský
přebor. Právě tento trenér na něm zanechal
hluboké fotbalové stopy. Věnoval se mu i in-
dividuálně, zůstával s ním po trénincích na
hřišti a učil ho, jak správně vystřelit či při-
hrát. A tak nebylo divu, že dospívající Ladi-
slav Pokorný nechyběl v žádném výběru
Prahy.
V letech 1955–57 musel absolvovat vojen-
skou základní službu. Byl zařazen do Olo-
mouce, Křídel vlasti. Když narukoval, tento
tým opouštěl 1. ligu. V „dukláckém“ dresu
sehrál mnoho povedených utkání. V té době
byla 2. liga velice silně obsazena, a tak měl
možnost utkat se s týmy Trenčína, Bardě-
jova či Piešťan. Takovéto dálky k zápasům
absolvoval společně s ostatními spoluhráči

na korbě nákladního auta a po návratu do
kasáren opět prožíval normální vojenský vý-
cvik. V týmu se setkal s hráči, se kterými
v budoucnu oblékl společně černobílý dres
– Antonín Urban, Jiří Hledík, František Háž
a Ladislav Mokrohajský.
Po ukončení VZS (1957) se objevil, jak sám
říká ani neví jak, v Hradci Králové. To teh-
dejší brankář a funkcionář v jedné osobě,
pan Matys předskočil Slavii Praha a naděj-
ného záložníka rychle zlanařil do tehdejšího
Spartaku Hradec Králové. Nastoupil rovnou
do rozjetého prvoligového vlaku, jenže po
roce Spartak sestoupil do druhé ligy.
A právě ve druhé lize se začal rodit tým,
který vytvořil nejúspěšnější éru hradecké ko-
pané. Rychlý návrat do 1. ligy a následná
mistrovská sezóna, to vše znamenalo pro
Ladislava Pokorného nejúspěšnější fotbalo-
vou část života. Bylo to slavné tažení fotba-
lovým světem. Vyprodané hlediště na
starém hřišti u nemocnice, kde se tísnily
zápas co zápas desetitisíce fandů, vypro-
daný stadión Nou Camp a slavná utkání
proti FC Barcelona, a také neméně slavná
a úspěšná utkání proti řeckému Panathina-
ikosu Athény.
Stabilní místo v prvoligovém Hradci mu vy-
neslo nominace do olympijského národního
týmu ČSSR. Nastoupil ve všech kvalifikač-
ních utkáních o postup na OH v Tokiu 1964,
vyjma posledního proti Rakousku. Bohužel,
do užšího kádru pro závěrečný turnaj v ja-
ponské metropoli se nevešel, a tak jen držel
palce svému spoluhráči a kamarádovi ze
Spartaku Zdeňku Pičmanovi, který si nako-
nec přivezl domů olympijské stříbro.

žiVOtNí JubileA
Ladislav Pokorný „80“, Josef Ringel „50“
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V čase zimní fotbalové přestávky oslavily dvě legendy královéhradecké kopané kulaté na-
rozeniny. Sice je dělí třicet let života, ale oba v našem klubu prožili svá nekrásnější fotbalová
léta a náš klub mají hluboko zarytý ve svých srdcích. Pan laDiSlaV POKORný před týd-
nem oslavil své krásné osmdesáté narozeniny, a JOSEF RingEl si na konci ledna odškrtl
pátý křížek. Klub FC Hradec Králové přeje oběma oslavencům do dalších let hlavně pevné
zdraví a hodně radosti s hradeckou kopanou.



V týmu hradeckých votroků si našel svého
životního a fotbalového parťáka. Byl jím Mi-
louš Kvaček, se kterým si na hřišti rozuměl
i poslepu. Byli jak dvojčata. Při soustředě-
ních spolu spali na jednom pokoji a také
v soukromí si rozuměli. Celá hra Spartaku
byla postavena na trojúhelníku Krejčí, Po-
korný, Kvaček. Na tréninky A mužstva se
chodilo v té době dívat až tisíc lidí. Obdivo-
vali žonglérské umění Ladislava Pokorného,
hbité zákroky brankáře Jindry, či rychlé
nohy Františka Malíka. V té době patřil Ladi-
slav Pokorný k pilíři ligového týmu.
Až přišlo jaro 1967, kdy byl náhle přeřazen
do B týmu. Byl to pro mnohé šok, ač novi-
náři a širokou fotbalovou veřejností hodno-
cen velmi dobře, musel si hledat nové
angažmá. To přišlo okamžitě. Po ofensivním
záložníkovi sáhnul konkurent z Pardubic,
VCHZ (1967–1970). V týmu nebyly žádné
hvězdy, ale utvořila se zde dobrá parta, která

dokázala vykopat 1. celostátní ligu. Po ukon-
čení angažmá v Pardubicích se společně
s Jiřím Hledíkem vydal do Jaroměře (1970–
1973), kde pomohl místní jedenáctce dostat
se z 1. B třídy až do divize. Zde také zakon-
čil svoji bohatou hráčskou kariéru.
Jak sám říká, nikdy nezalitoval tehdejšího
rychlého přesunu do Hradce Králové na-
místo do pražské Slávie, protože zde našel
nový domov, spoustu dobrých přátel a také
zde prožil nejhezčí fotbalové roky svého ži-
vota.

JOSEF RingEl se narodil 25. ledna
1965 v Praskačce u Hradce Králové. Jeho
první fotbalové kroky vedly právě tam, na
hřiště místní jedenáctky, kde ho do nejkrás-
nější hry planety zasvěcoval jeho otec
Josef. Ale již jako žáček oblékal černobílý
dres Spartaku Hradec Králové. V mládež-
nických kategoriích ho vedly trenérské ikony
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hradeckého fotbalu jako například Josef
Souček, Ivan Černík nebo Ladislav Škorpil,
a ti v něm hned rozpoznali velký fotbalový
talent.
Na hřišti jej nebylo možné přehlédnout. Za
prvé, jeho levá noha byla pro všechny bran-
káře stálým hrozícím nebezpečím a za
druhé, jeho vitalita a houževnatost nedaly
vydechnout žádné soupeřově obraně. Pro
jeho bohatou, kučeravou kštici mu spolu-
hráči přezdívali Josi, podle světoznámého
brazilského obránce Josimara Higino Pe-
reiry, který měl stejně kudrnaté vlasy.
Josef Ringel v černobílém dresu nasbíral
celkem 105 mistrovských zápasů, z toho
v sezónách 1987 – 1992 73 ve federální lize.
Z pozice defenzivního hráč byl také dvakrát
úspěšný i gólově. V kabině se po celou
dobu své fotbalové kariéry těšil velké oblibě.
„Pepa je velký kamarád. Po jeho boku jsem
v kabině strávil 4 roky, a v podstatě i fotba-
lově vyrůstal. On byl mazák, já nováček.
Strašně rád na něho vzpomínám. Josi ne-
zkazil žádnou legraci, kterou sám vytvářel,

ale také častokrát byl i obětí žertů svých
spoluhráčů. Jeho historky ze zápisných ve-
čírků se staly legendami hradecké kabiny,“
vzpomíná na společné období bývalý spo-
luhráč Milan Ptáček.
Na sklonku své prvoligové kariéry ještě ob-
lékal modrobílý dres Atlanticu Lázně Boh-
daneč, odkud po dvouletém působení
zamířil do druholigových mužstev SK Chru-
dim a SC Xaverov Horní Počernice. I ve
svých padesáti letech zdaleka kopačky na
hřebík nepověsil a také v dnešní době ne-
váhá navléknout dres staré gardy FC Hra-
dec Králové a v Lize amatérů nastupuje za
Dopravní podnik města Hradce Králové.
Za zmínku jistě stojí, že i v současné době
jméno Ringel, resp. Ringelová běhá po pr-
voligových fotbalových trávnících. Jeho
dcera Markéta totiž obléká dres mistrovské
Sparty a je také členkou reprezentačního vý-
běru České republiky.
Klub a jeho bývalí spoluhráči mu z celého
srdce přejí do dalších let mnoho štěstí
a zdraví.
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V lednových dnech letošního roku oslavil
kronikář FC HK, a.s. PaedDr. JOSEF PTá-
čEK své sedmdesátiny. Na pražské Karlově
univerzitě vystudoval tělesnou výchovu
a historii a již jeho diplomní práce z roku
1971 nese název „Příspěvek ke vzniku a vý-
voji tělocvičných organizací v Dobrušce v le-
tech 1886–1945“. Působil na různých
školách a zařízeních v Podorlicku (mj. jako
vedoucí oddělení tělesné výchovy nebo tre-
nér národní házené), od roku 1992 pak učil
jako profesor tělesné výchovy, dějepisu
a pedagogiky na Střední a Vyšší zdravot-
nické škole v Hradci Králové a jako fakultní
učitel. Pochází ze sokolské rodiny, jeho otec
hrával fotbal za SK Dobruška na župní
úrovni – tím vším byl dán jeho vztah k tě-
lesné výchově a tělesné kultuře. V roce 1985
pak získal doktorát pedagogiky v oboru te-
orie vyučování tělesné výchově.
V roce 1999 pak pomáhal
tehdejšímu kronikáři klubu
p. Jiřímu Kamperle s do-
plněním některých pasá-
ží v publikaci „SK Hra-
dec Králové aneb Fotbal
pod lízátky (1905–1999)“
a tuto publikaci též re-
cenzoval ve Východo-
českých listech historic-
kých č. 17–18 (Hradec
Králové 2001, s. 431–433).
Po onemocnění zaslouži-
lého kronikáře p. Kam-
perle převzal v r. 2008
jeho agendu (vedení kro-
nik, zachycujících sou-
časné dění v klubu kaž-
doročně ve dvou svaz-
cích) a pokračuje v jeho
práci dosud.
Dr. Ptáček není pouze
kronikářem, ale je i tělo-
výchovným historikem,

publikujícím práce z oboru dějin tělesné vý-
chovy. Napsal více než stovku článků z oboru
a také několik samostatných publikací, např.:
– Tělovýchova a sport v Opočně (1868–

1978)
– 70 let dobrušské kopané (1909–1979)
– 100 let tělovýchovy v Kostelci nad Orlicí

(1882–1982)
– Metodika bádání a Dějiny tělesné výchovy

a sportu v okrese Rychnov nad Kněžnou
(1868–1983)

– Tělovýchova a sport v Kostelci nad Orlicí
do roku 1945. In: Orlické hory a Podorlicko
10 (2000), s. 124–138

– Stodvacet let Sokola a organizované tělo-
výchovy v Dobrušce (1886–2006)

Do dalších let přeje výbor klubu a spolupra-
covníci FC Hradec Králové svému kronikáři
dr. Ptáčkovi hodně sil do náročné kronikář-
ské práce.

70 let tělOVÝCHOVNÉHO HistOriKA
A KrONiKÁŘe FC HK JOseFA PtÁčKA
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FC Hradec Králové nemá pouze týmy mužů a chlapců, ale reprezentují ho i týmy dívek a žen.
Zatímco ty nejstarší se chystají na těžké jarní boje, žákyně měly v půlce února  TuRnaJ
O HalOVéHO MiSTRa čESKé REPuBliKy ve fotbale starších a mladších žákyň. Turnaj
se odehrál v Praze a do finálových bojů postoupily vždy pouze dva nejlepší celky ze tří kva-
lifikačních turnajů. V obou kategoriích žákyně FC Hradec Králové nechyběly.
Mladší žákyně opět všechny v ženském fotbalovém hnutí přesvědčily o tom, že jsou zkrátka
v republice nejlepší a zcela zaslouženě se staly MISTRyNěMI. V kvalifikaci neztratily ani bod,
a až v posledním boji finálového dne podlehly Slovácku. O to vyrovnanější byly boje na dal-
ších příčkách a o druhém až čtvrtém místě rozhodovala minitabulka. Nejlépe z počtů vyšla
Zbrojovka Brno díky dvěma výhrám, třetí byla Slavia a Slovácko ani poslední výhra nad vítě-
zem neposunula na lepší jak 4. pozici. Páté místo patří Viktorii Plzeň a 6. příčka Pardubicím.
V kategorii starších žákyň se nejlépe dařilo pražské Slavii, která v turnaji ztratila body za re-
mízu s Bruntálem a v posledním duelu podlehla Spartě. Letenský celek nakonec skončil na
druhém místě, bronz braly Pardubice. Nepopulární bramborové medaile zůstaly na Hradec
Králové, pátá skončila Zbrojovka Brno a Olympii Bruntál, která vyhrála moravskou kvalifi-
kaci, se nedělní klání nevydařilo a skončila na šesté příčce.

Konečné pořadí – ml. žákyně:
1. FC Hradec Králové
2. FC Zbrojovka Brno
3. SK Slavia Praha
4. 1. FC Slovácko
5. FC Viktoria Plzeň
6. SK DFO Pardubice

Konečné pořadí – st. žákyně:
1. SK Slavia Praha
2. AC Sparta Praha
3. SK DFO Pardubice
4. FC Hradec Králové
5. FC Zbrojovka Brno
6. TJ Olympia Bruntál

Trenéři David Šikal a Jiří
Hruška:„Mladší žákyně si s rolí
favorita poradily naprosto su-
verénně. Spíš než se soupeři
bojovaly s chřipkou... Některé
doslova kolabovaly a proká-
zaly neskutečnou touhu vyhrát. I přes tento hendikep to dokázaly a současnosti v této ka-
tegorii nemají konkurenci. Starší žákyně také chválíme. Prezentovaly se pěknou hrou
a například porazily Spartu. Nakonec sahaly po stříbrné medaili, o kterou však přišly 20
sekund před koncem posledního zápasu. O konečném pořadí této kategorie rozhodla
mini tabulka.“

žeNsKÝ FOtbAl
Mladší žákyně FC HK se staly halovými mistryněmi ČR
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FOtOrePOrtÁž dAVidA sOlNAŘe
17. kolo: FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 2:2





FANOušKOVsKÁ strÁNKA
O čem se mluví na Facebooku
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Daniel Tyč: Zlatej bodík, jen tak dál. Tohle je klíč k záchraně!
Rad Gunny: Boleslav – Hradec, na hřišti: 2:2 – na tribunách: 0:3. Skvělá
ukázka vůle, bojovnosti a srdce ve hře!
Kuba Hradečák Krajsl: No tak konečně se bezchybná příprava promítla i do ligy, a příště 3 body s Viktorii.
Radim Hadžim Neuman: Super paráda kluci. Já věřil... to muselo přijít po té úspěšné přípravě.
Jakub Davey Hoker: Sem opravdu hrdej na dnešek. Kluci ukázali, že to jde.a dodali nám sebevědomí všem.
Sice nám teď chcípnul bus a čekáme na další náhradní v Jičíne, ale za ten bod to stojí. Ať žije Hradec!

Josef Petera: Výborný začátek jara. Gratuluji.
Honza Hefka: Bod dobrej, hlavně na hřišti to
nebylo žádný trápení, ale sebevědomej výkon,
takhle to půjde, teď něco uhrát s Plzní!!
Daniel Masařík: Bod z Boleslavi má určitě
cenu... je to mužstvo co hraje o poháry, má
kvalitu a je to bod ze hřiště soupeře.
Miloš Němeček: Bod dobrej. Kéž by přibyly
další.
Petr Gottwald: Hoši super !!!
Marek Máára Hájek: Skvěléééé
Miroslav Bednář: Paráda! 1. krok k záchraně!!!
Dušan Krucký: Musím přiznat, že po prvním
poločase jsem házel flintu do žita. Stejný hráči,
stejná hra, stejný útok..Hoši to ale nezabalili
a ukázali bojovnost a odměnou je zlatý bodík.
Škoda neuznané branky. Na druhou stranu in-
farktová hlavička v poslední minutě domácích.
Fanoušci super. Byli jsme jako doma.
Jarka Žáková: Ukážeme, že jsme Hradec, nikdo
s námi nepočítá, ale uvidíte, že se zachráníme!!!
Gratulace klukům. Kluci, povedlo se to, nikdo
s námi nepočítá, my jim ještě ukážeme!!
Jan Vykoukal: Hoši za ten gól do šatny byste
zasloužili rádně vynadat!! Chce to lépe hlídat
závěry poločasů a vstupy do nich též!! Ale
srovnat v BM z 2:0 na 2:2 to svědci o sile man-
čaftu!! Věřím, že za týden Plzeň můžeme po-
trápit a pak nás snad už čekají papírově lehčí
soupeři!! 4 body ztráta zas není tolik!! David
Vaněček do základu!!

Na oficiálním klubovém Facebooku si nejvíce pozornosti vy-
sloužil zápas Votroků v Mladé Boleslavi. Po poločasovém ve-
dení Středočechů 2:0 už fanoušci příliš nevěřili, ale nakonec
po vyrovnávací brance Davida Vaněčka z 88. minuty panovalo
velké nadšení a spokojenost. Zde vám přinášíme několik nej-
zajímavějších komentářů:







16. kolo (28.–30. 11. 2014)
Bohemians – Slovácko 1:2
Ostrava – Slavia 0:0
České Buděj. – Teplice 2:0
Příbram – Liberec 1:0
Hradec Králové – Brno 2:1
Dukla – Ml. Boleslav 0:2
Jablonec – Plzeň 1:2
Jihlava – Sparta 0:2

17. kolo (20.–22. 2. 2015)
Bohemians – Jihlava 0:0
Slovácko – Jablonec 1:2
Sparta – Příbram 4:1
Plzeň – České Buděj. 6:0
Ml. Bol. – Hradec Králové 2:2
Brno – Dukla 0:1
Liberec – Slavia 1:3
Teplice – Ostrava 1:0

18. kolo (27. 2 – 1. 3. 2015)
Jablonec – Bohemians
Jihlava – Slovácko
Slavia – Teplice
Dukla – Liberec
České Buděj. – Brno
Příbram – Boleslav
Hradec Králové – Plzeň
Ostrava – Sparta

19. kolo (6.–8. 3. 2015)
Jihlava – Jablonec
Bohemians – Příbram
Boleslav – České Buděj.
Slovácko – Hradec Králové
Sparta – Dukla
Plzeň – Slavia
Brno – Ostrava
Liberec – Teplice

20. kolo (13.–15. 3. 2015)
Hradec Králové – Bohemians
Příbram – Slovácko
České Buděj. – Jihlava
Ostrava – Liberec
Teplice – Brno
Slavia – Boleslav
Dukla – Plzeň
Jablonec – Sparta

21. kolo (20.–22. 3. 2015)
Jablonec – Příbram
Slovácko – České Buděj.
Jihlava – Hradec Králové
Bohemians – Dukla
Brno – Slavia
Boleslav – Ostrava
Sparta – Teplice
Plzeň – Liberec

22. kolo (3.–5. 4. 2015)
Slavia – Bohemians
Dukla – Slovácko
Příbram – Jihlava
České Buděj. – Jablonec
Liberec – Brno
Teplice – Boleslav
Ostrava – Plzeň
Hradec Králové – Sparta

23. kolo (10.–12. 4. 2015)
Příbram – České Buděj.
Jablonec – Hradec Králové
Jihlava – Dukla
Sparta – Slavia
Bohemians – Ostrava
Slovácko – Teplice
Boleslav – Liberec
Plzeň – Brno

24. kolo (17.–19. 4. 2015)
České Buděj. – Bohemians
Ostrava – Slovácko
Slavia – Jihlava
Dukla – Jablonec
Hradec Králové – Příbram
Brno – Boleslav
Teplice – Plzeň
Liberec – Sparta

25. kolo (24.–26. 4. 2015)
české Buděj. – Hr. Králové
Příbram – Dukla
Jablonec – Slavia
Jihlava – Ostrava
Bohemians – Teplice
Slovácko – Liberec
Sparta – Brno
Plzeň – Boleslav

26. kolo (1.–3. 5. 2015)
Liberec – Bohemians
Plzeň – Slovácko
Brno – Jihlava
Teplice – Jablonec
Ostrava – Příbram
Slavia – České Buděj.
Dukla – Hradec Králové
Boleslav – Sparta

27. kolo (8.–10. 5. 2015)
České Buděj. – Dukla
Příbram – Slavia
Hradec Králové – Ostrava
Jihlava – Teplice
Jablonec – Liberec
Slovácko – Brno
Bohemians – Boleslav
Sparta – Plzeň

28. kolo (15.–17. 5. 2015)
Brno – Bohemians
Sparta – Slovácko
Plzeň – Jihlava
Boleslav – Jablonec
Teplice – Příbram
Ostrava – České Buděj.
liberec – Hradec Králové
Slavia – Dukla

29. kolo (22.–24. 5. 2015)
Hradec Králové – Slavia
Jablonec – Ostrava
Dukla – Teplice
Jihlava – Liberec
Příbram – Brno
Slovácko – Boleslav
Bohemians – Plzeň
České Buděj. – Sparta

30. kolo (29.–31. 5. 2015)
Sparta – Bohemians
Slavia – Slovácko
Boleslav – Jihlava
Brno – Jablonec
Plzeň – Příbram
Liberec – České Buděj.
Teplice – Hradec Králové
Ostrava – Dukla
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