všesportovní stadion hradec králové

Neděle 15. března 2015 v 16.00 hod.

Zápas 20. kola

FC Hradec Králové – Bohemians 1905

Program 20. kola (13.–15. března 2015)

Program 21. kola (20.–22. března 2015)

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

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

partner utkání:

O dNešNím sOupeŘi
Bohemians 1905, a.s.

Základy vršovického fotbalového klubu Bohemians byly vytvořeny již v roce 1895, kdy
je doložena existence Sportovního kroužku
Kotva, který se v roce 1905 stal fotbalovým
klubem AFK Vršovice, jehož pokračovatelem je dnešní Bohemians.
Přelomovým se stal rok 1927, kdy byl klub
pověřen fotbalovým svazem reprezentací na
několikaměsíčním zájezdu do Austrálie. Vršovickým bylo pro tuto příležitost propůjčeno jméno BOHEMIANS, které klubu
zůstalo do současnosti. Klub si kromě
jména Bohemians přivezl z Austrálie i párek
živých klokanů jako symbol nového světadílu. Dar byl určen prezidentu T.G. Masarykovi který jej symbolicky přijal a posléze
předal klokany do péče vršovických fotbalistů. I dnes sponzoruje klub „svého“ klokana v pražské ZOO.
Do roku 1945 působil klub převážně v 1.
lize. Nejvýznamnější událostí této doby bylo
otevření moderního stadionu pro 18 000 diváků. Tento stadion pojmenovaný po řediteli
Občanské záložny ve Vršovicích Dannerovi,
slouží fotbalové „Bohemce“ dodnes. I po
roce 1945 působil klub pravidelně v 1. lize,
v 50. letech fotbalistům několikrát unikl
mistrovský titul v posledních kolech.
Nejslavnějším obdobím „Bohemky“ jsou
léta sedmdesátá, kdy klub získal řadu druhých a třetích míst, vyhrál Český pohár
a v roce 1983 i zasloužený mistrovský titul.
Tato éra je spojena s plejádou hráčů, kteří
vstoupili do síně slávy československého
fotbalu. Skutečnou legendou se stal geniální
střední záložník Antonín Panenka. K němu
samozřejmě patří i jména např. Karola Do-

biáše, Přemysla Bičovského a dvacítka dalších reprezentantů Československa. V sezóně 1982–1983 postoupil klub až do
semifinále Poháru UEFA, což se do té doby
žádnému jinému klubu nepodařilo.
Po roce 1989 se v nových poměrech střídala
dobrá období s horšími. Ještě jednou se
pod vedením trenéra Petržaly podařilo získat v roce 2002 slušné 4. místo, v dalším
roce však přišel sestup do 2. ligy a po ekonomickém krachu tehdejšího managementu
dokonce do české fotbalové ligy, což je historicky nejhorší umístění za 100 let fotbalové
činnosti.
Začátkem roku 2005 vyústily ekonomické
problémy akciové společnosti, která klub
spravovala až k vyhlášení konkurzu, čímž
byla prakticky činnost mužstva dospělých
ukončena. Naštěstí byla zachována činnost
mládežnické základny, která patří k nejlepším v České republice.
V březnu roku 2005 vznikla veřejná iniciativa
věrných fanoušků klubu Bohemians, která
byla završena vznikem Družstva fanoušků
Bohemians – DFB. Do této dobrovolné organizace vstoupilo v neuvěřitelně krátkém
čase více než 1 600 členů, kteří na záchranu
klubu vybrali ve svých řadách částku 3,5 milionů korun. Na podporu této iniciativy přistupuje k projektu o záchranu Bohemians
i společnost AFK Vršovice,a.s., která po provedení nezbytných kroků přijala nový název
BOHEMIANS 1905.
Po spojení aktivit fanoušků a obchodní
společnosti je klubu Českomoravským fotbalovým svazem přiznáno nástupnictví původního klubu.

Historické názvy klubu: AFK Vršovice (do roku 1927), AFK Bohemians (1927–1940), AFK
Bohemia (1940–1945), AFK Bohemians (1945–1948), Železničáři Praha (1948–1952), Spartak
Praha Stalingrad (1953–1961), ČKD Praha (1961–1964), Bohemians ČKD Praha (1965–
1993), FC Bohemians Praha (1993–1999), CU Bohemians Praha (1999–2001), FC Bohemians Praha (2002–2005), Bohemians 1905 (2005–2012), Bohemians Praha 1905 (od 2013)
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sOupisKA BOHemiANs 1905, a.s.
Synot liga – jaro 2015

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

DOČEKAL

Petr

26

ŠVENGER

Milan

18. 12. 1995

30

ZLáMAL

Zdeněk

5. 11. 1985

2

ŽALOUDEK

Radek

16. 6. 1994

3

PAUSCHEK

Lukáš

9. 12. 1992

5

BARTEK

David

13. 2. 1988

8

6. 7. 1986

KALINA

Václav

15. 7. 1979

11

ŠíRL

Radek

20. 3. 1981

13

GAJIČ

Zoran

18. 5. 1990

14

ŠMíD

Michal

20. 10. 1986

15

KRCH

Daniel

20. 3. 1992

27

CSEH

Martin

22. 8. 1988

28

ŠKERLE

Aleš

14. 6. 1982

4

JINDřIŠEK

Josef

14. 2. 1981

6

HUBíNEK

Michal

10. 11. 1994

7

Slovensko

Srbsko

Slovensko

JAROLíM

Marek

21. 5. 1984

16

MORAVEC

Jan

13. 7. 1987

17

ENGELMANN

Vojtěch

4. 7. 1989

18

MOSqUERA

Jhon

8. 5. 1990

20

RADA

Jakub

5. 5. 1987

23

CICMAN

Pavol

30. 1. 1985

24

HAVEL

Milan

7. 8. 1994
20. 7. 1983

Slovensko

8. 7. 1991

Slovensko

9

Kolumbie
Slovensko

LIETAVA

Ivan

10

MIKUŠ

Matúš

12

BRATANOVIČ

Elvis

21. 8. 1992

Slovinsko

21

ARTEMUK

Roman

12. 8. 1995

Ukrajina

Realizační tým:
Roman Pivarník – hlavní trenér, Dalibor Slezák – trenér juniorky a asistent trenéra, Tomáš
Trucha – asistent trenéra, Martin Vaniak – asistent trenéra, trenér brankářů, Libor Koubek
– sekretář, vedoucí týmu, Luboš Ptáček – lékař, Vladimír Hric – masér, Martin Vávra –
masér, Radek Balog – kustod
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY

18. kolo: FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň 2:3

Bohuslav Pilný: „Jsme zklamaní z výsledku, protože
jsme nezískali ani bod, který
v naší situaci potřebujeme.
Hráli jsme proti velmi kvalitnímu soupeři a výkony byly
vyrovnané na obou stranách.
Ukázalo se, že Plzeň má kvalitu ve finální fázi
a v podstatě naše dvě chyby potrestala. Na
druhou stranu kluci zápas odpracovali na
100 % a těžko jim lze něco vytýkat.“
Jakub Chleboun: „Do zápasu jsme nevstoupili dobře,
zase brzo jsme inkasovali.
Myslím si, že nám pomohlo,
že jsme brzy vyrovnali. Hráli
jsme nátlakovou hru a vysoký presink, což Plzni moc
nevonělo. Myslím si, že jsme je tím hodně
překvapili. Hledali na nás recept, který jim
ale nevycházel, protože nehráli svoji typickou kombinační hru, nakopávali balóny což
bylo pro nás snazší je posbírat a mít i ty od-

ražené míče. V poli jsme se jim vyrovnali.
Bohužel nás srazily chyby u našeho vápna,
kdy jsme ty situace podcenili nebo špatně
vyhodnotili a z nich inkasovali. Ověřili jsme
si už v Boleslavi, že můžeme hrát s každým
a proti Plzni se to jen potvrdilo. Všichni viděli, že na ligu máme!“
Emir Halilović: „Začátek zápasu se nám nepovedl, jak
v první, tak i ve druhé půli
a brzy jsme dostali góly. Díky
naší aktivitě a důrazu se nám
vždy podařilo vyrovnat. V závěru zápasu jsme dostali
moc zbytečný gól. Prostě se musíme z toho
ponaučit, i když moc času na to není. Nezbývá než bojovat dál! A můj gól? Narazil
jsem si míč s Alešem Čermákem a on mi ho
krásně poslal do uličky. Ocitl jsem se sám
před brankářem a nebylo těžké levou placírkou poslat balon k tyči do sítě.“
Aleš Čermák: „Drželi jsme
s Plzní tempo, škoda toho
třetího gólu, remízu jsme
měli uhrát. A můj gól? Plzeňský pravý bek se nedomluvil
se stoperem a Dan Trubač to
velmi dobře přečetl. Vyběhl
sprintem a byl dřív u balonu. Emir Halilović
střílel, míč se odrazil ke mně a levou placírkou jsem přehodil brankáře střelou pod
břevno. První myšlenka byla, že to prorvu,
ale pak jsem viděl, že všichni leželi a tak
jsem přemýšlel, že to asi přehodím a oni nestihnou vstát. Naštěstí to dopadlo dobře!“
Připravil Petr Přibík

18. kolo Synot ligy, 1. března 2015:
FC HK – FC Viktoria Plzeň 2:3 (1:1)
Branky: 7. Čermák, 63. Halilovič – 4. Kolář,
51. Vaněk, 76. Rajtoral. Rozhodčí: Marek –
Wilczek, Kříž. ŽK: 25. Malinský – 32. Petržela, 88. Vaněk. Počet diváků: 4297.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Chleboun,

Mareš – Černý (80. Vaněček), Trubač – Malinský (80. Vlkanova), Čermák, Halilovič (88.
Tito) – Dvořák.
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Hubník, Procházka, Limberský – Vaněk, Hrošovský – Petržela (67. Kovařík), Kolář (86.
Baránek), Pilař – Mahmutovič (74. Tecl).

Východočeši se proti vedoucímu týmu
prvoligové tabulky prezentovali velice
dobrým výkonem a svému zkušenému
soupeři byli vyrovnaným soupeřem. Hradec v utkání dvakrát prohrával, ale vždy
se mu podařilo brzy vyrovnat. V závěru
zápasu se podařilo Západočechům vstřelit gól, na který už domácí nestačili odpovědět a tak všechny body si odvezli
hosté. Votroci však podali vynikající výkon a vyhrávali osobní souboje. Do budoucna je na čem stavět!
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁpAsY
19. kolo: 1. FC Slovácko – FC Hradec Králové 0:1

Bohuslav Pilný: „Samozřejmě máme radost z toho, že
jsme zvítězili. Podali jsme bojovný, obětavý výkon, za který jsme byli odměněni třemi
body. Na druhou stranu je potřeba říct, že nám Slovácko
tím způsobem hry, jak hrálo, dělalo velké
problémy. Někdy jsme to ubránili i se štěstím
a nebo výbornými zákroky Tomáše Koubka!
V zápase jsme chtěli být víc nebezpeční, co
se týče rušivých brejků. To se nám v některých fázích nedařilo, proto jsme se dostávali
pod optický tlak. Je škoda, že
jsme nedali na konci zápasu
druhý gól, protože by byl dřív
klid, ale nesmírně si toho vítězství vážíme!“
Tomáš Koubek: „Bylo to pro
nás těžké utkání, neboť Slo-

vácko má velmi dobrou útočnou sílu, ale
s tím jsme si poradili. Hráli jsme to nejhorší,
co jsme chtěli, aby nám soupeř pořád centroval do vápna. Stále hledali Doška před
naší brankou a po našem vedoucím gólu byl
balon pořád v naší šestnáctce. Myslím, že
jsme to zvládli a ke konci zápasu jsme ještě
mohli navýšit skóre. Škoda brejků, které
jsme neproměnili. Ve druhém poločase už
nemělo Slovácko nějak extra moc vyložených šancí a jsme rádi, že jsme utkání
zvládli za tři body!“
Tomáš Malinský: „Konečně
se nám podařilo utkání
zvládnout tříbodově. Hřiště
bylo náročné, ale my jsme se
s tím poprali, dali jsme brzo
vedoucí branku a to jsme
chtěli. Pak jsme mohli přidat
druhý gól, když jsem šel sám na brankáře
a mohl jsem to uklidnit. Vyhráli jsme a dotáhli jsme se na Liberec. Máme tři body na
Budějovice, takže to teď doma musíme potvrdit. Určitě neskládáme zbraně a teď jsme
na koni. Pevně doufám, že v neděli vyhrajeme!“
Pavel Dvořák: „Povedl se
nám vstup do utkání a dali
jsme rychlý gól. To nám
hodně pomohlo a na začátku
jsme byli čtvrthodiny lepší.
Pak Slovácko převzalo otěže
hry a téměř do poslední minuty jsme se bránili. Domácí si vytvořili
hodně šancí, ale podržel nás Tomáš Koubek
a i s trochou štěstí jsme výsledek ubránili.“
Připravil Petr Přibík

19. kolo Synot ligy, 7. března 2015:
1. FC Slovácko – FC HK 0:1 (0:1)
Branky: 7. Čermák. Rozhodčí: Jílek – Urban,
Peřina. ŽK: 62. Košút, 90. Heča – 42. Černý,
48. Štípek, 90. Čermák. Počet diváků: 3954.
Sestavy: 1. FC Slovácko: Heča – Kuncl,

Rada, Košút, Šimko – Šumulikoski – Hlúpik,
Kalouda, Trávník, Kerbr (56. Diviš) – Došek.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Chleboun,
Mareš – Trubač (60. Vaněček), Černý – Malinský (87. Shejbal), Čermák, Štípek (71. Halilovič) – Dvořák.

K dalšímu mistrovskému utkání jarních
odvet zajížděli hradečtí fotbalisté do
Uherského Hradiště, kde se střetli na hezkém Městském stadionu se Slováckem.
Východočeši se dostali již v sedmé minutě do vedení, když po průniku Pavla
Černého se míč dostal k Pavlu Dvořákovi.
Ten přihrál balón Aleši Čermákovi, který
technickou střelou překonal domácího
gólmana. Domácí fotbalisty branka zaskočila, pomalu se rozehrávali a vytvořili
se velký tlak. Votroci podali skvělý týmový výkon a především obrana v čele
s vynikajícím brankářem Tomášem Koubkem se překonávala. Hradečtí přivezli velice cenné tři body.
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JAK TO BYLO NApOsLedY
6. kolo Synot ligy, ročník 2014/2015

Poslední utkání s Bohemians 1905 bylo pro
Votroky, dalo by se s hořkým úsměvem na
rtech říct, zlomové. Po tomto utkání totiž přišla reprezentační pauza, v ní přátelák s Táborskem a hodně nepříjemná porážka 0:2.
Trenéři byli na hráče hodně naštvaní, ale to
ještě nikdo netušil, co bude následovat.
Poté totiž přišly zápasy v Synot lize s Jihlavou, na Spartě, s Jabloncem, v Příbrami,
s Českými Budějovicemi, s Duklou a v Ostravě, tedy 7 za sebou jdoucích prohraných
utkání a celkově nelichotivé skóre 6:18.
Pojďme ale k samotnému utkání ve vršovickém Ďolíčku. Sem jeli Votroci v dobré náladě, vždyť týden před tím pod lízátky
porazili jednoho z aspirantů o přední příčky
v Synot lize 1. FC Slovácko 2:0, a to ještě
mnoho šancí zůstalo nevyužito.

Pavel Dvořák a Matěj Kotiš.
-6-

Bohemians 1905 – FC HK 1:1 (1:1)
Branky: 4. Jindřišek z PK – 32. Dvořák z PK.
Rozhodčí: Ardeleánu – Blažej, Hrabovský.
ŽK: 4. Kotiš, 33. Križko, 82. Mareš, 84. Dvořák – 87. Engelmann. Počet diváků: 4686.
Bohemians 1905: Švenger – Pauschek, Brabec, Šmíd, Engelmann – Rada, Jindřišek,
Bratanovič (61. Nerad), Mosquera, Moravec
(82. Bartek) – Mikuš (67. Lietava).
FC HK: Koubek – Holeš, Chleboun, Rolko,
Mareš – Križko, Kotiš – Štípek, Čermák (72.
Černý), Halilovič (60. Šultes) – Dvořák (84.
Prokeš).
Utkání začalo pro fotbalisty Hradce Králové
nejhůře, jak vůbec mohlo. Po rohovém kopu
odpískal již ve 4. minutě sudí Ardeleánu pokutový kop. Nic nezmohly ani následné protesty hostujících hráčů. K exekuci
se postavil kapitán Bohemky Jindřišek a zkušeně proměnil, 1:0.
Hradecké však brzký gól vůbec nezlomil a naopak hráli i nadále velmi
aktivně. Drželi míč na svých kopačkách a snažili se o brzké vyrovnání.
Velkou brankovou příležitost měl ve
22. minutě Pavel Dvořák, když trefil
krásně hlavou balon, který jen těsně
minul tyč Švengrovy branky. O tři
minuty později zahrozili i svěřenci
trenéra Romana Pivarníka, když kolumbijský záložník Mosquera ostře
vypálil z otočky přímo do připravené náruče Tomáše Koubka.
Ve 32. minutě kopal Hradec rohový
kop, po kterém zahrál v pokutovém
území rukou Rada a rozhodčí Ardeleánu neváhal ani minutu a byl
z toho druhý pokutový kop v utkání.
K penaltovému puntíku se postavil
Pavel Dvořák a poslal kulatý nesmysl přímo doprostřed branky,
1:1. Ještě jedna gólovka se v první
půli urodila, měl ji na svědomí hra-

Emir Halilovič rozjíždí útok.
decký Mareš, když zpoza vápna vyslal jedovatou pumelici, brankář Švenger měl plné
ruce práce.
Klokani vstoupili do druhé pětačtyřicetiminutovky mnohem aktivněji a hostující defenzívě
začalo být v bouřlivé kulise pořádně horko.
Nejprve měl šanci Moravec, když se po centru z levé strany dostal k míči, jeho pokus
z malého vápna neměl ovšem dostatečnou
razanci. V 60. minutě nebylo daleko k vedoucí brance v podání Votroků, Chleboun jen
o malý kousek nedokázal trefit balon, který
k němu šikovně prodloužil kapitán Rolko.

O pět minut déle Bohemians 1905 nastřelila
dokonce tyč branky Tomáše Koubka. To zařídil pěkný obstřel záložníka Rady. V té chvíli
stálo při Hradci velké štěstí. V 70. minutě se
pěknou střelou prezentoval střídající Lietava,
avšak Koubek byl pozorný a tento pokus
zneškodnil. I v samotném závěru měli více
ze hry domácí, důkazem třeba střela Nerada, jenž zakončoval po rychlém protiútoku. Nicméně na samotném sklonku
střetnutí se ještě k dobré hlavičce probojoval
Adrian Rolko, ale míč nasměroval bohužel
nad branku.

Tabulka Synot ligy, sezóna 2014/2015, po 19. kole
1. FC Viktoria Plzeň
2. AC Sparta Praha
3. FK Baumit Jablonec
4. FK Mladá Boleslav
5. FK Teplice
6. FK Dukla Praha
7. SK Slavia Praha
8. 1.FC Slovácko
9. FC Baník Ostrava
10. 1.FK Příbram
11. Bohemians Praha 1905
12. FC Zbrojovka Brno
13. FC Vysočina Jihlava
14. SK České Budějovice
15. FC Slovan Liberec
16. FC Hradec Králové

18
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
14
12
9
7
7
6
7
6
6
6
5
5
4
2
3

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

2
3
3
7
5
7
6
9
7
9
10
9
9
9
8
10

42:14
34:9
36:16
27:17
29:22
22:28
26:25
27:27
13:22
23:31
23:30
20:26
16:24
17:43
21:26
17:33

44
44
40
30
28
26
24
24
24
22
21
20
20
18
15
15

20
17
13
0
1
-4
-3
-6
-3
-5
-9
-10
-10
-9
-15
-15
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TOmÁš KOuBeK:

Dnes to bude těžký zápas, ale jsme připraveni zvítězit!
Gólman TOMáš KOUBEK patřil na Slovácku k ústředním strůjcům tříbodového úspěchu,
když svůj tým podržel jistým výkonem. Několikrát musel předvést skutečně bravurní zákroky,
ale nakonec se povedlo a dvaadvacetiletá opora udržela čisté konto. Dnes bude proti týmu
Bohemians 1905 situace podobná a na Tomáše čeká další těžký zápas.
Tome, jak si na dnešní zápas připravený
a jak se na něj těšíš?
Abychom potvrdili výhru ze Slovácka, tak je
pro nás moc důležité doma zvítězit a už definitivně se posunout do boje o záchranu,
aby všichni věděli, že s námi ještě musí počítat. Dneska to bude těžký zápas, ale jsme
připraveni zvítězit.
Kde vidíš největší sílu soupeře?
Bohemka má hodně bojovné mužstvo, houževnaté. řekl bych, že v domácím prostředí
ještě trochu těžší soupeř než venku. Určitě
se mohou spolehnout na Radu uprostřed,
který je největší osobností týmu. Pak zleva
je hodně nebezpečný Mosquera, v útoku
Mikuš. Myslím si, že tyhle tři hráči jim tu hru
tvoří, ale ten zápas bude hodně o nás, jak
ho my dokážeme zvládnout a připravit se
na ně.
Na podzim jsme s Bohemkou hráli
vyrovnané utkání a byla z toho remíza…
To bylo v tu dobu, kdy se nám dařilo. Doma jsme porazili Slovácko
2:0 a ta forma naše byla velká. Dokázali jsme tam remizovat,
měli jsme na konci i šance
na výhru. Byli jsme tam
vyrovnaným, možná
i lepším soupeřem.
Tvoje
forma roste
a stoupá. Jsi připraven
to potvrdit i dnes?
Věřím, že zápas na Slovácku mi
pomůže se dostat do té ideální
formy, ale hlavně jde o to, abychom
vyhrávali a pokusili se o záchranu.
-8-

Pokud budu chytat jako na Slovácku, tak
věřím, že ty soupeře budeme zlobit a zápasy
budeme vyhrávat.
Na Slovácku si byl vyhlášen fanoušky nejlepším hráčem. Udělalo ti to radost?
Vyšlo to z toho, že zápas se povedl celé obraně, podařilo se nám útočnou sílu Slovácka
eliminovat a žádné extra velké šance neměli.
Samozřejmě bylo u nás ve vápně hodně závarů, ale ustáli jsme to. Stavím to do normální role, že se nám to všem povedlo.
Po zápase sis vyloženě užíval bouřlivou
a dlouhou děkovačku. Jsou pro tebe fanoušci hodně důležití?
Jsme strašně rádi, že tam naši fanoušci dorazili a byli tam s námi. Teď se chceme dostat do situace, kdy bude jezdit na venkovní
zápasy ještě víc lidí, ale záleží na výsledcích.
Když budeme hrát takhle, tak věřím, že
příště v hostujícím sektoru bude daleko víc
fandů. Samozřejmě nás venku jejich fandění nabíjí, jsou slyšet, takže super.
Co bys teď vzkázal čtenářům Černobílého gólu?
Bohemka je pořád velký soupeř,
zvučné jméno v Česku. Budeme potřebovat podporu,
přijedou určitě v hojném
počtu hostující fanoušci,
když bude hezké počasí, může být velká
návštěva. My se
budeme snažit
navázat na výkon v zápasech s Plzní
a Slováckem a získat tři body.

240,- Kč

190,- Kč
250,- Kč

Gym pytel
FC Hradec Králové
185,- Kč
Propiska
FC Hradec Králové
15,- Kč

250,- Kč

Zapalovač
FC Hradec Králové
30,- Kč

140,- Kč
130,- Kč

JuNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015

Junioři vstoupili do jarních odvet bodově velmi úspěšně. Po importu všech bodů v prvním
kole z hřiště Varnsdorfu, remizovalis Baníkem Ostrava na vlastním hřišti a přivezli také
všechny body z Teplic. Zajímavostí posledního duelu bylo nasazení bratrských dvojic Krajáků (Ondřej a Lukáš) a Drozdů (David a Pavel).
FC Hradec Králové jun. – FC Baník Ostrava jun. 1:1 (1:1)
Branky: 42. Kopřiva – 44. Byrtus, ŽK: Byrtus, Rozhodčí: Berka – Černý, Šob. FC HK jun.: Kuciak – Drozd Pavel, Drozd David, Zezula, Kraják – Tito (80. Brokeš), Kopřiva, Vlkanova, Vobejda, Týfa (65. Heger) – Joel. FC Baník Ostrava jun.: Matějka – Helešic, Celba, Byrtus, Fijtík
– Hrdlička (55. Čech), Tomšů (46. Opatřil), Matěj (88. Kundrátek), Kondrátek, Behan (77.
Pyclík) – Šašinka (65. Szotkowski).
Mladí Votroci chtěli navázat na výhru a dobrý výkon z prvního jarního kola. To se jim povedlo pouze z padesáti procent. Jejich výkon snesl přísné měřítko, ale ten stačil pouze
k zisku jednoho bodu.
Votroci utkání herně ovládli, ale první příležitost zápasu měli hosté, přesněji Behan, který se
nikým neatakovaný objevil před Kuciakem, Gólman prvního týmu však byl na místě a hos-

Útočník Joel (vlevo) a Adam Kopřiva (vpravo) v zápase s Baníkem Ostrava (foto Karel Tejkl).
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Martin Nosek

tujícího záložníka vychytal. Poté již měli slovo domácí. V 19. minutě zkoušel z velkého vápna
lob Tito, ale Matějka v brance Baníku si na míč počkal a celkem snadno ho „stopil“ do náruče. V těchto chvílích měli hradečtí junioři hodně navrch, hlavně muž na hrotu útoku Joel.
Ten se také dostal k míči na hranici velkého vápna, prodral se před osamoceného Matějku,
jenže ve finální fázi přestřelil ostravskou branku. Branky padaly až v samém závěru prvního
poločasu. Nejprve se trefili domácí a byl u toho opět Joel, který uprostřed hřiště vybojoval
míč a přihrál zleva nabíhajícímu Titovi. Ten si ho zasekl, nechal bránícího ostravského hráče
„proběhnout“, a následně přihrál na volného Kopřivu. Ten si míč zpracoval, počkal si na
vhodný okamžik a s přehledem skóroval, 1:0. Když již se zdálo, že si Votroci do poločasu
odnesou jednobrankové vedení, odpískal rozhodčí Berka pokutový kop za údajné hraní
rukou Davida Drozda. K exekuci se postavil kapitán Baníku Byrtus, který přesně mířenou
střelou k pravé Kuciakově tyči srovnal stav utkání na 1:1.
Hned v úvodu druhého dějství měl příležitost domácí Tito, který se postavil k přímému kopu
z hranice velkého vápna. Svoji levou nohou však míč mezi tři tyče nenasměroval. Podobný
osud měl na druhé straně projektil z kopačky ostravského Šašinky. Zajímavá situace přišla
po sedmdesáti minutách hry, kdy se z vlastní půle rozběhl s míčem na noze Joel, jenže po
zhruba třicetimetrovém sprintu ho dostihl stoper Celba a míč mu odkopl na roh. Další šanci
měl po chvilce Vlkanova, ale míč z bezprostřední blízkosti za záda Matějky nepropasíroval.
Hosté se připomněli v 77. minutě dalekonosnou střelou Byrtuse a Kuciak měl plné rukavice
práce. Hradecký brankář se zapotil i o minutu později při průniku a následném zakončení
Pyclíka. Martin Kuciak však v obou případech byl na místě a juniory podržel.
V posledních minutách se Votroci nastěhovali do soupeřova vápna, ale z mnoha pološancí
žádnou v gól nepřetavili. Proto utkání skončilo zřejmě zaslouženou dělbou bodů.
FK Teplice jun. – FC Hradec Králové jun. 0:2 (0:1)
Branky: 17. Heger, 70. Shejbal, Rozhodčí: Franěk – Kříž, Kapoun, Počet diváků: 50. FK Teplice: Lipš – Heger, Hošek, Horvát (84. Svoboda) – Procházka M., Kodeš, Richter (60. Batryn), Stibor (78. Procházka D.) – Balász – Batelka (52. Výborný), Stratil. FC HK: Ordelt –
Kraják Ondřej, P. Drozd, Zezula, Shejbal – Vobejda, Kopřiva, Týfa (54. Kraják Lukáš) – Heger
(70. Lacina), Drozd David – Joel
O týden později nastoupili Votroci opět na venkovním hřišti, tentokrát v Litvínově proti domácím Teplicím. Ač byl domácí tým aktivnější a míč měl po celou dobu utkání více pod kontrolou, body se stěhovaly do Hradce Králové.
První poločas sice gólově vyzněl pro hradecké hráče, ale byly to spíše Teplice, které udávaly tempo hry. Hradečtí měli pouze náznaky šancí, které ztroskotaly na hranici vápna Severočechů. Výjimkou však byla 17. minuta, kdy Ondra Kraják na polovině hrací plochy
vybojoval míč, přesně přihrál Hegerovi, který se na hranici vápna zbavil soupeře a střelou
na zadní tyč nedal teplickému gólmanovi šanci, 0:1. Domácí byli obdrženou brankou očividně zaskočeni a trvalo jim pěkných pár minut, než se vrátili ke své hře.
A v podstatě se do úvodního tlaku již nedostali, protože hostující tým hru v druhém poločase
vyrovnal a začal se prosazovat kombinační hrou. Na hřišti byl znát herní přehled Ondry Krajáka, ale také velká chuť Jana Shejbala, který se pomalu vrací do herního vytížení po zranění
z ligového utkání na Baníku Ostrava. Domácí však mohli přeci jen vyrovnat, když měli v 50.
minutě výhodu pokutového kopu, jenže Ordelt v brance hradeckého týmu byl proti a domácího kanonýra vychytal. Tento moment zřejmě rozhodl o dalším vývoji utkání, ve kterém
byli Hradečtí lepším týmem. Jejich převaha vyvrcholila v 70. minutě, kdy nejprve Kopřiva
trefil z přímého kopu pouze zeď, ale dobíhající Shejbal nadvakrát propálil vše, co mu stálo
v cestě a svým gólem stanovil konečný výsledek utkání na 0:2. Votroci tak možná překvapivě, o to však zaslouženěji, přivezli ze severu Čech opět všechny body.
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pArTNer uTKÁNí
HOTEL STUDáNKA

Partnerem dnešního utkání proti Bohemians 1905 je luxusní HOTEl STUDánKA, který se
nachází v malebné východočeské krajině těsně pod Orlickými horami kousek od okresního
města Rychnov nad Kněžnou. Tato oblast slouží lázeňským a rekreačním účelům už od 17.
století zejména díky pramenům léčivých vod v okolí. Hráči FC Hradec Králové znají pět důvodů, proč navštívit Letovisko Studánka ****:
1. Luxusní hotel v krásné přírodě: Kombinace majestátních Orlických hor, tichých lesů
a prvotřídního ubytování s ochotným personálem vám garantuje skutečně nezapomenutelný pobyt.
2. Skvělá kuchyně: Pochutnejte si na podomácku připravených českých i zahraničních pokrmech. Chválíme zejména speciality podle autentických receptů Magdalény Dobromily
Rettigové!
3. Pro milovníky kultury: Zajímají vás zámky, rádi přehlédnete širý lán krajiny z vysoké rozhledny anebo vám ke štěstí stačí tichá příroda? V okolí hotelu můžete podniknout tucty
krásných výletů!
4. Wellness služby: Nechte ruch města a nekonečný stres daleko za sebou. Zkušení maséři a wellness experti uzdraví vaše tělo a nabijí ho novou energií!
5. Pamatují i na nás sportovce: Přímo v hotelu si zahrajete bowling nebo kulečník, venku
na vás čeká hustá síť cyklostezek a spousta lyžařských areálů v blízkém okolí. Jít se jen
tak proběhnout nebo projít v krásné krajině Podorlicka je nezapomenutelným zážitkem
nejenom pro profesionální sportovce.

Ředitel hotelu Studánka pan Petr Čermák (uprostřed) při vyhlašování sportovní akce.
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O pohodlí a spokojenost hostí se stará přívětivý personál, včele ředitele pana Petra Čermáka. Ten měl v posledních dnech velmi napilno, protože jeho hotel na konci února hostil
presidenta republiky pana Miloše Zemana, který zavítal k nám na východ Čech. První otázka
tedy směřovala úplně mimo sport.
Jak je těžké, připravit se na návštěvu hlavy
státu?
Samozřejmě je to těžší z pohledu koordinace naší práce s potřebami zajištění bezpečnosti hlavy státu a z pohledu dodržení
protokolu této významné návštěvy. Na druhou stranu musím říci že prezidentská kancelář neměla žádné požadavky nad rámec
běžných služeb hotelu a celý pobyt, který
byl v délce 3 dnů, se odehrával za plného
provozu hotelu. Nemohu si vynachválit spolupráci se všemi zainteresovanými složkami
a to ať již Policie ČR, Útvaru ochrany prezidenta a v neposlední řadě členy doprovodu
prezidenta a osob z kanceláře hejtmana
Královéhradeckého kraje. Všichni se chovali
naprosto korektně a profesionálně. Pro mě
osobně i pro můj tým to byly sice náročné,
ale velice zajímavé a poučné 3 dny.
Jaké bylo menu?
Menu bylo z kuchyně M. D. Rettigové, dle
které na hotelu vaříme standardně a navrhoval ho náš šéfkuchař. Tudíž typicky česká
kuchyně a dle slov pana prezidenta výborná.

Pojďme ale blíž k našemu oboru, tedy ke
sportu. Když se parta amatérských fotbalistů rozhodne, strávit u vás soustředění,
co mu nabídnete. Nebo je hotel určen
pouze profesionálním kolektivům?
Studánka uspokojí úplně každého – od profesionálního sportovce až po „hobíka“. Okolí
hotelu je stvořeno pro jakoukoliv sportovní
aktivitu a relaxační centrum hotelu každého
omladí a osvěží 
A co Vy osobně a sport, potažmo fotbal?
Fotbal sleduji stejně jako většina našeho národa – samozřejmě fandím Hradci, ale mojí
parketou je cyklistika – na kole jsem procestoval kus světa – tenis, lyže a v posledním roce jsem začal více běhat – vloni jsem
dokonce absolvoval závod na 10 km.
Sledujete podrobně výkony Votroků?
Samozřejmě a velice důsledně. Přeji, aby se
jim dařilo lépe, a přeji sobě i jim nový důstojný stánek sportu.
Jak vidíte dnešní zápas proti Bohemce?
Naši Votroci vyhrají 2:1, a aby tomu tak bylo
– držme jim palce!!!
Děkuji za rozhovor.

Petr Čermák při prezentaci hotelu Studánka.

SKVĚLÉ LYŽOVÁNÍ
V SRDCI VALAŠSKA!
V překrásné oblasti Kyčerka
ve Velkých Karlovicích je v plném proudu zimní lyžařská
sezóna. Milovníci lyžování se
zde skutečně mají na co těšit.
Ski areál SYNOT Kyčerka
totiž nabízí celkem 2 440 metrů sjezdových tratí s 9 vleky,
které jsou schopny odbavit až
6 450 osob za hodinu. Na své
si zde přijdou celé rodiny,
včetně nejmenších, kterým je
určen dětský park se sjezdovkami. Zájemcům je pochopitelně k dispozici půjčovna
lyží a snowboardů, běžek
i sněžnic, ski servis i zkušený
instruktor.
„Pro zájemce o výlety
na hřebenovku je připravena speciálně upravená rolba
nebo sněžný vůz. V kombinaci s průvodcem a výletem
na sněžnicích tak zájemci
mohou absolvovat jedinečný
zážitek, který jinde v Beskydech nenajdou. Samozřejmostí je bezplatné parkování
a možnost občerstvení přímo u lyžařského svahu v iglú
či udírně,“ doplnila tisková
mluvčí skupiny SYNOT, Magda Pekařová.
Jako každý rok, tak i letos je pro malé i velké lyžaře
připraven bohatý doprovodný program – např. lyžařské
závody pro děti i dospělé,
dětský karneval, testování
lyží různých značek, zábavné
párty, tematické akce, animační programy a mnoho
dalších.
„Jako tradičně, i letos
je velký zájem o ubytování
v penzionu, stylových valašských chalupách i apartmá-

nech. Vzhledem k tomu, že
se zima vydařila, evidujeme také velkou poptávku
po školních lyžařských pobytech. Ubytovací kapacity jsou
však v letošní sezóně mírně
limitovány. Část z nich totiž
dlouhodobě zaplnil přibližně sedmdesátičlenný ﬁlmový štáb, který si toto krásné
prostředí vybral pro natáčení
nového českého seriálu,“ doplnila Magda Pekařová.
Kyčerka láká nejen upravenými sjezdovkami a pří-

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

Věděli jste, že...
Každé kolo SYNOT ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří
venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zajímavých
statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.

SLA - MBL

TEP - BNO

… kouč Mladé Boleslavi Karel Jarolím
patří mezi desítku trenérů, kteří v české lize
získali více než jeden titul? Byly dva a obou
dosáhl ve Slavii.

… Tepličtí už tři zápasy v řadě nedokázali
brněnskou Zbrojovku porazit? Naposledy
se jim to podařilo v listopadu 2012 na domácí půdě.

PRI - SLO

CEB - JIH

… v posledních dvou vzájemných duelech
padlo shodně pět gólů? Loni v březnu
se z výhry 3:2 radovala Příbram, v srpnu
zvítězilo 4:1 Slovácko.

… navzdory dlouholeté historii se oba
soupeři v české lize utkali jen třikrát?
Jednou vyhrálo Dynamo, jednou Jihlava
a jednou skončil duel remízou.

OVA - LIB

JAB - SPA

… v posledním domácím zápase dali Ostravští Liberci tři branky? V předešlých pěti
vzájemných duelech přitom doma skórovali
jen dvakrát.

… kouč Jablonce Jaroslav Šilhavý působil
v minulosti ve Spartě? V letech 2002 až 2005
zastával funkci asistenta hlavního trenéra,
poté vedl „B“ tým.

DUK - PLZ

HKR - BOH

… Luboš Kozel, současný trenér Dukly, ukončil v roce 2003 svoji profesionální hráčskou
kariéru právě v týmu Viktorie Plzeň?

… oba kluby byly založeny ve stejném roce
a během své historie získaly shodně jeden ligový titul a jednou uspěly v domácím poháru?

sOupisKA FC HrAdeC KrÁLOvÉ, a.s.
Synot liga – jaro 2015

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

5

15

22

LINDR Jiří
7. 8. 1986
192 cm, 84 kg

25

CHLEBOUN
HOLEŠ
NOSEK
ROLKO
KRIŽKO
PLAŠIL
Jakub
Tomáš
Martin
Adrián
Juraj
Marek
24. 3. 1985
31. 3. 1993
26. 1. 1987
14. 9. 1978
20. 9. 1985
19. 12. 1985
194 cm, 89 kg 180 cm, 76 kg 182 cm, 74 kg 203 cm, 93 kg 190 cm, 86 kg 185 cm, 72 kg

BARBORíK
Róbert
trenér
13. 6. 1968

PILNý
Bohuslav
asistent
22. 3. 1973

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

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.
Synot liga – jaro 2015

ZálOžníCi

3

6

7

13

18

19

ČERMáK
MALINSKý
ZORVAN
JANOUŠEK
SHEJBAL
MAREŠ
Aleš
Tomáš
Filip
Jiří
Jan
Petr
1. 10. 1994
25. 8. 1991
7. 4. 1996
17. 11. 1989
20. 4. 1994
17. 1. 1991
180 cm, 72 kg 170 cm, 66 kg 171 cm, 67 kg 189 cm, 84 kg 187 cm, 79 kg 184 cm, 78 kg

21

23

24

26

27

28

ÚTOČníCi

MALAGON
HABLE
ŠTíPEK
HALILOVIČ
TRUBAČ
KRAJáK
Amate Alberto
Jan
David
Emir
Daniel
Ondřej
2. 7. 1988
4. 1. 1989
31. 5. 1992
4. 11. 1989
17. 7. 1997
20. 4. 1991
174 cm, 66 kg 183 cm, 78 kg 171 cm, 64 kg 179 cm, 72 kg 175 cm, 70 kg 178 cm, 69 kg

8

9

10

14

17

VLKANOVA
Adam
4. 9. 1994
168 cm, 60 kg

ČERNý
Pavel
28. 1. 1985
185 cm, 87 kg

PETRUS
David
1. 8. 1987
175 cm, 74 kg

DVOřáK
Pavel
19. 2. 1989
186 cm, 82 kg

VANěČEK
David
9. 3. 1991
192 cm, 92 kg

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.
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@Synotliga_CZ

www.synotliga.cz

SYNOT liga

ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ SYNOT LIGY
Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy
Kdo je pro vás největší osobností prvoligové historie a proč?

Lukáš Čermák:
Těch osobností je
u nás víc. Ale tou
nejdůležitější je pro
mě ,,Pepi“ Bican. Nejlepší střelec historie
fotbalu. Není klíčovou
postavou jen u nás,
ale i ve světě.

Lukáš Michálek:
Rozhodně je to
Pavel Vrba, který je
skvělým trenérem,
a proto trénuje náš
národní tým. Myslím,
že nic víc říkat nemusím. Pavel Vrba =
HRDINA!

Marek Talovic:
František Hrdlička - Vytáhl
Teplice do první ligy, kde
se stabilně zabydlely.
Díky němu vznikl krásný
stadion na Stínadlech.
Neřešil svaz, říkal to, co si
myslel. Tlačil český fotbal
správným směrem.

Patrik Pospěch
Zvěřina:
Jiří Novotný - 8x
titul se Spartou,
405 zápasů
v první lize. Víc
asi nepotřebuje
komentář.

LVÍČATA ZE SYNOT LIGY
v přípravě na domácí EURO 2015
Tomáš Přikryl

Tomáš Holeš

Krajní záložník

Pravý obránce

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 11
Minuty: 407
Góly: 2
Asistence: 0

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 19
Minuty: 1710
Góly: 0
Asistence: 0

Co pro tebe znamená
reprezentovat?
„Mít lvíčka na srdci, myslím si,
chce každý fotbalista. Jsem
hrdý, že mohu být součástí
týmu.“

Jaký je to pocit poslouchat
před zápasem českou hymnu?
„Vždycky přemýšlím nad tím, jak
jsem se tam ocitl. Jak jsem se
vlastně z malé vesnice dostal až
na reprezentační scénu. Je to
hrozně silné.“

Celé medailony hráčů naleznete na fotbalovalvicata.cz

fotbalovalvicata

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

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

DOSTANEME VÁS DO HRY

www.synot.cz

NAše mLÁdežNiCKÉ NAděJe
Jakub Šípek

K absolventům Fotbalové akademie FC Hradec Králové, který si svými výkony říká o pravidelnou pozvánku do mládežnické reprezentace ČR, je JAKUB šíPEK (nar. 1999), člen dorosteneckého týmu U-17 FC Hradec Králové. Nejinak tomu bylo také v měsíci únoru, kdy David
odcestoval s reprezentací ČR, aby se zúčastnil mezinárodního turnaje v irském Dublinu.
jsem v Irsku naskočil do všech utkání a vstřeV hlavním městě ostrovní země se šestnáclil jeden gól, takže může být spokojenost“, vytiletí svěřenci trenéra Aleše Čvančary utkali
počítává své dosavadní reprezentační úspěs výběry Dánska, Rakouska a domácími
chy mladý Kuba Šípek.
borci. Jakub Šípek se během turnaje rozKuba je vyloženě dravým typem fotbalisty, po
hodně neztratil a svým gólem také přispěl
kterých je v moderním fotbalu doslova hlad.
k celkovému 2. místu v turnaji, když z možNastupuje sice na kraji zálohy, ale jak sám
ných 240 minut nastoupil na 163. „Zatím jsem
říká, vyhovuje mu
byl na všech reprei pozice krajního
zentačních srazech
útočníka.
U16. Teď to bylo po„Jakub je silový hráč
páté. Jsem velmi
s velmi dobrou konrád. V Irsku jsme
covkou. Jeho hra je
chtěli uspět, to je
založená na přímojasný, a nakonec se
čarosti a vše dělá
nám to povedlo
v maximální rycha určitě jsme se nelosti. Buď mu to vyztratili,“ říká mladý
jde, nebo ne. Ale
reprezentant.
musím říct, že na
Jakub je na represvůj věk hraje v o 1
zentační srazy zván
rok starší kategorii,
pravidelně. „Poprvé
mu to z velké části
jsem byl vybrán na
vychází a pro souzápasy se Slovenpeře je neustálou
skem. Byly to zápahrozbou“, charaktesy dva a v tom drurizuje mladého Vohém jsem vstřelil
Jakub Šípek s medailí
troka jeho trenér Kasvůj první reprezenz turnaje v Turecku.
rel Havlíček.
tační gól, takže na
Prosadit se do české reprezentace, ač
něj hrozně rád vzpomínám. Na dalším srazu
zatím pouze do té mládežnické, je určitě
jsme měli dvojutkání s Dánskem. Oba zápasy
sen každého fotbalisty, nevyjímaje Jakuba
jsme vyhráli a pro mě to byl suprovej zážitek.
Šípka.
Po Dánsku jsme hráli dva zápasy s Němec„Reprezentace je to nejvíc. Je to úplně něco
kem. Od nich jsme dostali velkou lekci a oba
jiného než v klubu. Když se hraje před zázápasy prohráli. Pak následoval turnaj v Tupasem hymna, a vy máte na srdci znak
recku, kde jsme obsadili suprové třetí místo
České republiky, to je ta nejkrásnější věc ve
mezi velkou konkurencí. To byl pro mě asi nejfotbale. Je to nejvíc čeho teď můžu dosáhvydařenější sraz ze všech. Na turnaji jsem
nout,“ říká závěrem další z nadějí královévstřelil dva góly. Jeden v zápase s řeckem
hradeckého fotbalu Jakub Šípek.
a druhý v zápase o 3. místo s Norskem. Nyní
-20-

HLedÁ se NÁměT NA NOvÉHO
mAsKOTA vOTrOKů!
Bohemka má klokana, fotbalistům na Letné
fandí Sparťan a v Teplicích mají za maskota
gepardici Jane. V uplynulých dnech fanoušci
v anketě na oficiálních webových stránkách
hlasovali, co by měl nový maskot FC Hradec
Králové představovat. Výsledky hlasujících
hovoří jasně, na celé čáře vyhrál Votrok.
„Maskot je obvykle konkrétní stylizovaná postava, většinou zvířecí, může se jednat také
o člověka nebo personifikovanou věc, která
reprezentuje skupinu osob se stejnými
zájmy, například sportovní klub. Jedná se
především o marketingový nástroj – maskot
je tzv. komunikátor, který má zprostředkovat
méně formální formou kontakt mezi nějakým subjektem a jeho zákazníky (fanoušky),“ tolik výklad internetové encyklopedie
Wikipedia na téma maskot.
Jak již bylo napsáno, v anketě vyhrál u fanoušků zcela s přehledem Votrok. Ale jak si

takového Votroka nebo otroka představit?
Bude se jednat o černého muže v okovech
nebo to bude postava s vizáží siláka a se
jménem VOTROK? Určitě co fanoušek, to
jiný názor. Proto klub FC HK vyhlašuje SOUTěž O nEJlEPší náVRH BUDOUCíHO
MASKOTA. Na emailovou adresu marketing@fchk.cz můžete posílat své náměty, ač
již namalované, či jinak graficky zpracované.
Můžete zaslat také fotografii maskota, který
se vám líbí nebo by nás mohl inspirovat. Určitě se nebojte poslat nám svůj názor, můžete svoji představu klidně jen popsat.
Chceme do výběru nového maskota zapojit
fanoušky a brát zřetel na jejich názor.
Autor případného vítězného návrhu nebo
podnětu obdrží permanentní vstupenku na
utkání hradeckých Votroků na následující
sezónu zcela zdarma. Návrhy posílejte do
konce měsíce března.
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TÉmA KOpAČKY

Víte, v čem hraje zápasy P. Dvořák, D. Štípek, A. Rolko?
Před prvním domácím utkání jarní části
Synot ligy vyhlásilo marketingové oddělení
klubu zajímavou soutěž, ve které měli fanoušci hádat, jakému hráči patří kopačky na
obrázku. A výhra byla jedinečná. Lukáš Kněžourek a Matěj Zemánek měli možnost vidět
zápas proti FC Viktorii Plzeň přímo od lavičky náhradníků. „Na Votroky chodím pravidelně, takže tohle je pro mě novinka. říkal
jsem si, zkusím to tipnout a třeba to vyjde.
A měl jsem štěstí. Takováhle výhra se fakt
povedla, bude to zážitek,“ sdělil s úsměvem
na tváři Lukáš Kněžourek.
I Matěj Zemánek byl společně se svým doprovodem s touto zážitkovou výhrou spokojený. „Je to super, Hradci všichni fandíme.
Byli jsme i v Mladé Boleslavi, kde to kluci
zvládli. No uvidíme, co teď proti Plzni. Těšíme se,“ říkali výherci těsně před úvodním
hvizdem utkání proti Plzni.

V kožených kopačkách -A- hraje zápasy Votroků Adrian Rolko a jak sám potvrdil, tak tomuhle typu je věrný celou svou fotbalovou
kariéru. „Zvyknul jsem si na ně, hraju v nich
celou kariéru. Určitě dneska ty barevný kopačky nejsou špatný, ale je to plast. Je tam
asi rozdíl ve váze, ty moje jsou o něco těžší,
ale na tu chvilku už to nebudu měnit,“ říká
kapitán Rolko. „Dvořky kopačky jsem poznal, ale Štipas je má stejný s Halim, takže
jsem nevěděl. Oni mají taky stejně chlupatý
nohy,“ vtipkuje Adrian Rolko.
To šestadvacetiletý útočník Pavel Dvořák (C-) střílí góly v kopačkách adiPure od
značky Adidas. „Už je mám čtvrtý rok, zvykl
jsem si na ně. Hraje se mi v nich dobře, jsou
pohodlný. Vždycky na novou sezónu dělají
nový druh, jiný barvy. Což já zase nějaký výstřední nemusím. Pro mě by bylo nejlepší,
kdyby byly furt tyhle, které mi vyhovujou.

A

Vítězové soutěže Lukáš Kněžourek (vlevo)
a Matěj Zemánek (dole) s doprovodem.
-22-

B

C

Bohužel teď už tahám poslední zásoby,“ vypráví nejlepší střelec Hradce Králové.
Poslední z trojice David Štípek (-B-) má kopačky poměrně výstřední, přesně se jedná
o typ adiZero. „Barvy si vyloženě moc nevybírám. Co mi přijde, tak v tom hraju. Takové
barvy mi ale nevadí, klidně mám výraznější.
Jedinou barvu, kterou moc na kopačkách
nemusím, je černá,“ prozradil záložník Štípek. „Tenhle typ mám už od patnácti let,
prostě mi sedí. Já jsem takový typ, že to
nerad měním. Ten typ mám pořád stejný,“
pokračuje Štípek.
Možná vás zajímá, kolik takové kopačky
profesionálnímu fotbalistovi vydrží? „To je
podle toho, kolik kopneš na tréninku krtků,“
směje se Rolko. „Ty lisovky jedny, dvoje na
půl roku. Koliky mám já osobně spíš na
mistráky, nebo když je opravdu hodně
mokro, takže ty vydrží třeba celou sezónu,“
prozradil Adrian Rolko.

„Já hraju všechno skoro v lisovkách, protože jsem vlastně lehčí hráč. Nemám problém s klouzáním, takže mi vyhovují lisovky.
Mám tak na půl roku jedny. Co se třeba
údržby týká, tak tyhle adiZera stačí opláchnout vodou, člověk o ně nemusí nějak pečovat. Třeba jak má Adri ty kožený, ty
potřebují větší péči “ říká dvaadvacetiletý
David Štípek.
Hráči také při povídání o fotbalové obuvi
vzpomínali, v čem kopali do kulatého nesmyslu jako malí kluci. „No měl jsem klasický hadráky. Vím, že jsme počítali, kdo má
víc špuntů. Ten měl vždycky lepší kopačky.
Já bych ty umělohmotný, co má Štipas, ani
mít nemohl. Mám širokou nohu a potřebuji
kopačky kožený, které se roztáhnou. Do
těch umělohmotných bych se ani nenarval,“
doplnil závěrem Pavel Dvořák, jenž má na
letošní sezonu podepsanou smlouvu se
společností Adidas.

NAVŠTIVTE WEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz

NAVŠTIVTE WEBOVé STRáNKy FANKLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.votroci.cz
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FANOušKOvsKÁ sTrÁNKA

Jarních 7 ligových bodů vrací Votrokům respekt
Hned na úvod – 7 je těch bodů proto, že počítám i výhru z předehrávky s brněnskou
Zbrojovkou, kterou jsme porazili v listopadu.
Stránky SyNOT ligy mají samostatnou tabulku pro "JARO" – a v ní Votrokům patří momentálně 5 příčka! Výkony týmu jdou
prokazatelně vzhůru, vydařila se zimní příprava, ve které jsme zvítězili v TIPSPORT
zimní lize, ale hlavně se na výkony a výsledky z přípravy podařilo navázat i v lize,
což nebývá pravidlem.
Již zápas v Mladé Boleslavi ukázal obrovskou vnitřní sílu našeho mančaftu, který se
nenechal zlomit poločasovým výsledkem
2:0 pro domácí. Po přestávce jsme nakopli
motory a výsledkem bylo vyrovnání a navíc
ještě velmi sporné neuznání branky Vaněčka pro domnělý ofsajd. Hráči si tak
během vydařených 45 minut potvrdili, že
i když se krčíme zatím na posledním místě ligové tabulky, bát se nemusíme nikoho.
A podle hesla "nač stahovat kalhoty, když
brod je ještě daleko" hradečtí Votroci sehráli
svůj domácí part proti velkému favoritovi
z Plzně. Byť jsme opět rychle prohrávali, dokázali se kluci vrátit do zápasu a hlavně svou
hrou bavili fanoušky. Ti po trochu smolné
prohře 2:3 tým, který prohrál a je poslední,
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odměnili potleskem! I tribuny poznaly, že
hráči bojovali do posledního dechu a nechali na hřiště srdce.
Komentáře po utkání s plzeňskou Viktorkou
se nesly ve dvou rovinách. Fanoušci spokojeně kvitovali zlepšenou hru. Hráči svorně
nespokojeně konstatovali, že zlepšená hra
bez bodového zisku. je k ničemu a že na
Slovácku se MUSí VyHRáT. Celý týden se
tým připravoval na těžký zápas. Hráče přijel
podpořit i autobus s fanoušky, vypravený
fanklubem VOTROCI 2000. Utkání na těžkém terénu bylo prověrkou fyzických i psychických sil – a Votroci obstáli za 3 body! Již
v úvodu utkání jsme šli do vedení po brance
Aleše Čermáka, ale domácí rozhodně nechtěli doma prohrát s posledním týmem tabulky a postupně stupňovali svůj tlak. Avšak
naše "dvě věže" – Rolko s Chlebounem, jištěni Koubkem a s pomocí obětavého Černého, skvěle vedly naši defenzívu celým
zápasem. Poprvé jsme v tomto ročníku ligy
nedostali na hřišti soupeře gól a v těžkém
zápase jsme po bojovném výkonu, často na
samé hranici sebeobětování, udrželi vedení
a získali tak nesmírně cenné 3 body. Díky
nim jsme se dotáhli bodově na Liberec a na
příčku, znamenající záchranu, nyní ztrácíme
pouhé 3 body. To není již
"mission impossible", to se
dá!
Ale hráči i trenéři vědí, že
nelze podlehnou žádnému
sebeuspokojení. Pořád je
před námi 11 zápasů, 33
možných bodů a těžké bitvy
o ně. Ta první v pořadí čeká
na Votroky právě dnes, kdy
hostíme pražské Klokany.
Pokud zopakujeme náš
výkon z posledních zápasů,
není se proč Klokana bát!
NIC NEŽ HRADEC!
Gunny

FANOušKOvsKÁ sTrÁNKA
O čem se mluví na Facebooku

Na oficiálním klubovém Facebooku bylo po sobotním vítězném
utkání na Slovácku opravdu veselo a fanoušci vyjadřovali týmu
jen samá slova chvály. Několik zajímavých komentářů vybíráme
pro ukázku a děkujeme všem příznivcům za podporu:
Jan Čepelka: Skvela prace:)) ale ten zaver tolikrat sami na branu a tokova
laxnost se nevidi jeste ze ste nedostali naky haluzni gol na konci super:))
Milan Juhász: Ještě je dlouhá cesta, ale pokud potvrdíme s Bohemkou
a pak vrátíme potupu Jihlavě, myslím, že máme velikou šanci, Sparta
bude jen buď a nebo a pak nás čekají vlastně všechny hratelný soupeři
– Bouli, Plzeň a Spartu už budem mít za sebou a Jablonec taky není neomylnej, jak bylo vidět včera:):)
Radek Tráva: Super jen více proměňovat šance a nedělat zbytečné chyby v obraně a používat vice techniky.
Pavel Flegl: Uz sem myslel ze se toho nedozijem! kluci zabojovali, rozhodci klasika. jedeme dal!
Jan Krásný: Ty šance rychlé brejky ke
konci, tam to chtělo dát..přišlo Mě tam
laxnost v zakončení,ale už asi byli unavení.nicméně 3 body jsou super a jen tak
dále.
Karel Kadaně: Největší překvapení Synot
ligy s votroky se musi počítat!
Aleš Lauterbach: Ještě minimálně 15
bodů a jsme zachráněni!
Michal Vaverka: Podzim x jaro = pro
FCHK 2 naprosto odlišný soutěže. Skóre
za jaro 7:6 a 7 bodů z 12 = krásná práce,
jen tak dál...
Michal Kuchař Holler: Byly to nervy ale
je to super pocit velká gratulace naším
klukům.
Marek Máára Hájek: Skvěle kluci! Tohle
nebylo nic pro kardiaky, nervy jako prase.
Měli dát ještě 2. Nevzdávejte se a jedem
dál! Díky!
Ludvík Vilím: Hosi dekujeeeem!!! Malem
jsem z nasich uniku neco porodil, ale
krasne se to vysvetlovalo sousedum od
vedle, stastnou cestu domu!
Jan Rosa: Super, dobrá práce,jedem
dál,moji miláčci 
Martin Lankaš: Jen tak dál kluci, máte na
to. Po dlouhé době se hraje zase v Hradci
dobrej fotbal!
Jarka Žáková: Prostě skvělé, tři body jsou
doma, jen tak dál kluci!!!! Tomáš Koubek
je bůh.
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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

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

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

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

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

18. kolo (27. 2 – 1. 3. 2015)
Jablonec – Bohemians
3:0
Jihlava – Slovácko
0:1
Slavia – Teplice
2:2
Dukla – Liberec
3:1
České Buděj. – Brno
1:3
Příbram – Boleslav
2:0
Hradec Králové – Plzeň
2:3
Ostrava – Sparta
1:1

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

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

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

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

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

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

0:0
1:2
4:1
6:0
2:2
0:1
1:3
1:0

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

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