všesportovní stadion hradec králové

Sobota 4. dubna 2015 v 14.30 hod.

Zápas 22. kola

FC Hradec Králové – AC Sparta Praha

Program 22. kola (3.–5. 4. 2015)

Program 23. kola (10.–12. 4. 2015)

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

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

partner utkání:

O dnešním SOuPeŘi
AC Sparta Praha, a.s.

Roku 1891 byl založen AC Praha, podnes
činný atletický klub, který z dalších sportů
pěstoval především cyklistiku a bruslení.
Proto se odštěpilo 26 členů, a 16. listopadu
1893 založilo AC Královské Vinohrady.
Název AC Sparta Praha přijal na valné hromadě 9. srpna 1894, když se na Vinohradech nedočkal očekávané podpory města
a nezískal ani pozemek pro hřiště. Autorem
návrhu na slavné klubové jméno byl Vladimír Horejc.
Na přelomu 19. a 20. století hynul sparťanský fotbal na úbytě, činnost dokonce načas
ustala. K oživení došlo až roku 1904, kdy
tým posílili někteří hráči rozpadlého SK Unionu Praha a řada navrátilců z AFK Karlín,
Především však získal vlastní hřiště v Holešovicích (k stěhování na Letnou došlo až
o rok později).
Obratníkem trvalého vzestupu se stala až
neděle 1. října 1911, kdy rudí v 7. derby „S“
poprvé zvítězili 3:1. Toho dne v českém fotbalu slávistickou hegemonii nahradilo letenské dvojvládí.
Velkou kapitolou klubové historie byla éra
„Železného týmu“. V letech 1919–1923
Sparta pětkrát po sobě vyhrála mistrovství
Středočeské župy. Většina evropských
znalců tehdy považovala Spartu, 1. FC Norimberk a FC Barcelonu za nejlepší klubové
týmy pevniny; v zápasech o nepsaný kontinentální primát roku 1921 rudí vyhráli v Norimberku 2:1 a v Barceloně 3:2!
V dalších letech měly mimořádný mezinárodní ohlas zejména zejména pražská výhra
1:0 nad Nacionalem Montevideo (1925), triumfální severoamerické turné (1926) a dvojnásobný zisk prestižního Středoevropského
poháru (1927 a 1935); jeho finále si sparťané
zahráli i v letech 1930 a 1936.
Na MS 1938 obléklo dres s lvíčkem sedm
sparťanů.
Mistry ligy se v období 1925 až 1938 rudí
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stali pětkrát, dva tituly přidali v letech nacistické okupace.
V prvním desetiletí po druhé světové válce
Sparta ještě čtyřikrát vyhrála ligu, ale potom
přišel jedenáctiletý půst, během něhož třikrát vážně hrozil sestup! Už jednou v minulosti byli rudí na pokraji propasti: v ročníku
1941/42 byli po podzimu poslední s 3 body,
ale výrazné posílení a mohutný finiš jim zajistily 7. místo, byť jen o dva body před pásmem sestupu. Ten na přelomu 50. a 60. let
hrozil hned třikrát.
Signálem nového sparťanského vzestupu
bylo domácí pohárové prvenství a pak i zisk
Středoevropského poháru v roce 1964. Trenér Václav Ježek krok za krokem formoval
mužstvo, které v letech 1965 a 1967 dvakrát
vyhrálo ligu.
V ligovém ročníku 1967/68 však Sparta nečekaně skončila až sedmá a potom už jejím
fandům vrásky přibývaly napořád. Světlou
výjimkou byl v oněch převážně chmurných
letech postup mužstva v ročníku 1972/73
Poháru vítězů pohárů až do semifinále s AC
Milán (0:1 a 0:1). V domácí lize nakonec přišlo, co přijít muselo – v sezoně 1974/75 rudí
zakusili hořkost sestupu! Po roce byla
Sparta zpátky. Ale slavný nebyl ani návrat
z II. ligy (z druhého místa za Frýdkem-Místek), ani to, co následovalo.
Až počátkem 80. let se vrací na Letnou opět
pocit opojné slávy. Přináší ho zisk mistrovského titulu. Parta kolem Chovance, Bergera, Haška, Skuhravého, Grigy dala vzniknout
takřka neporazitelnému týmu a sbírala neohroženě jeden titul za druhým. Počátkem
90. let na úspěchy plynule navázala další
generace hráčů v čele se Sieglem, Horňákem, Němečkem, ale třeba i Frýdkem, Němcem či Koubou. Od roku 1997 patří Sparta
k pravidelným účastníkům evropských klubových soutěží včetně nejprestižnější UEFA
Champions League.

SOuPiSKA AC SPArtA PrAHA, a.s.
Synot liga – jaro 2015

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

ŠTĚCH

Marek

28. 1. 1990

90 kg, 195 cm

27

MILLER

Miroslav

19. 8. 1980

90 kg, 192 cm

31

VOREL

Vojtěch

18. 6. 1996

74 kg, 190 cm

35

BIČÍK

David

6. 4. 1981

91 kg, 193 cm

4

ŠVEJDÍK

Ondřej

3. 12. 1982

81 kg, 191 cm

5

BRABEC

Jakub

6. 8. 1992

79 kg, 186 cm

15

KOVÁČ

Radoslav

16

KADEŘÁBEK

Pavel

27. 11. 1979

85 kg, 190 cm

25. 4. 1992

81 kg, 182 cm

19

CHVÁTAL

Juraj

13. 7. 1996

75 kg, 176 cm

25

HOLEK

Mario

28. 10. 1986

74 kg, 182 cm

26

NHAMOINESU

Costa

6. 1. 1986

78 kg, 185 cm

6

VÁCHA

Lukáš

13. 5. 1989

72 kg, 175 cm

8

MATĚJOVSKý

Marek

20. 12. 1981

77 kg, 181 cm

9

30. 9. 1988

72 kg, 182 cm

1. 2. 1992

75 kg, 178 cm

DOČKAL

Bořek

10

SHALA

Herolind

11

MAREČEK

Lukáš

17. 4. 1990

– – kg, 184 cm

18

KONATé

Tiémoko

19. 4. 1990

75 kg, 174 cm

23

KREJČÍ

Ladislav

5. 7. 1992

67 kg, 180 cm

39

PODANý

Jakub

15. 6. 1987

78 kg, 184 cm

3

KADLEC

Václav

20. 5. 1992

76 kg, 181 cm

14

NEŠPOR

Martin

5. 6. 1990

75 kg, 184 cm

20

PICAULT

Fabrice

23. 2. 1991

76 kg, 176 cm

21

LAFATA

David

18. 9. 1981

72 kg, 180 cm

28

SCHRANZ

Ivan

13. 9. 1993

75 kg, 186 cm

37

ŘEZNÍČEK

Jakub

26. 5. 1988

83 kg, 183 cm

49

SCHICK

Patrik

24. 1. 1996

73 kg, 186 cm

Realizační tým: Vítězslav Lavička – hlavní trenér; Zdeněk Svoboda, Václav Jílek – asistenti trenéra; Pavel Srníček – trenér brankářů; Tomáš Malý, Pavel Rada – kondiční trenéři;
Miroslav Baranek – vedoucí mužstva; Vít Zelenka – fyzioterapeut; MUDr. David Erhart,
Miroslav Sinkule, MUDr. Marek Burian, MUDr. Václav Čermák – lékaři; Tomáš Stránský –
masér; Miroslav Kaftan – kustod
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OHLÉdnutí ZA minuLÝmi ZÁPASY

20. kolo: FC Hradec Králové – Bohemians 1905 1:0

Bohuslav Pilný: „Jsou pro
nás nesmírně důležité body!
V 1. poločase se nám hra
vůbec nedařila a mohli jsme
být rádi, že nás Bohemka za
tu pasivitu a za neběhání nepotrestala z penalty. Druhá
půle už byla úplně o něčem jiném a tak si
představuji, že se prezentuje mužstvo, které
hraje o záchranu. Za druhou půli v pořádku,
ale první půle katastrofální výkon.“
Petr Mareš: „Bylo to hodně
bojovné utkání a ani jeden
tým nechtěl udělat chybu. Bohužel, my jsme tu chybu udělali v prvním poločase
a Bohemka kopala penaltu.
Zaplať Pán Bůh ji nedali a to
nás asi nakoplo. O přestávce jsme si v kabině

řekli, že přidáme, zvýšíme aktivitu a začneme
hrát ten náš kombinační fotbal. Ve 2. poločase se ukázalo, že na první ligu máme a že
se jen tak nevzdáme. Štěstí se přiklonilo
k nám a vyhráli jsme, což jsme chtěli. Chtěli
jsme zvítězit jak pro diváky, tak i pro Emira. To
se nám podařilo a jsme za to nesmírně rádi!“
David Štípek: „Byl to zápas
dvou rozdílných poločasů,
kdy v 1. jsme nehráli dobře
jako tým a přežili jsme klinickou smrt, když Bohemka nedala penaltu, což nás myslím
nakoplo. O poločase jsme si
řekli, že takhle hrát nemůžeme, že tak se
o záchranu nehraje. Ve 2. poločase jsme byli
úplně jiné mužstvo a hráli jsme jinak. Agresivněji a dostupovali jsme hráče soupeře.
Přišly i šance a mohli jsme dát víc branek.“
David Vaněček: „Do zápasu
jsme šli s tím, že chceme potvrdit body ze Slovácka, což
se nám povedlo, i když 1. půle
tak nevypadala, byli jsme horší než Bohemka ve všech
aspektech. Ve 2. poločase se
to změnilo po pohovoru s trenérem v kabině,
kdy na nás trošku „zašlapal“. Nastoupil na
hřiště jiný Hradec, projevilo se to na hřišti
a utkání jsme zvládli s vítězným koncem
a potvrdili tak výhru ze Slovácka! A můj gól?
Předtím jsem se nejdřív zastřeloval a trefil
jsem tyčku a jednou to dal těsně vedle.
Potom jsem dostal od Davida Štípka krásný
centr z pravé strany a míč jsem hlavou k bližší
tyči uklidil do branky.“ Připravil Petr Přibík

20. kolo Synot ligy, 15. března 2015:
FC HK – Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)
Branky: 64. Vaněček. Rozhodčí: Kocourek –
Kordula, Fišer. ŽK: 31. Černý, 78. Dvořák,
82. Shejbal – 34. Mosquera, 68. Bartek.
Počet diváků: 3200.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Chleboun,

Mareš – Trubač (73. Shejbal), Černý – Štípek (85. Tito), Čermák, Malinský (33. Vaněček) – Dvořák.
Bohemians Praha 1905: Zlámal – Pauschek,
Škerle, Gajič, Šírl (67. Kalina) – Bartek, Jindřišek, Rada, Mosquera (83. Lietava) – M.
Jarolím (66. Bratanovič) – Mikuš.

Hosté začali s aktivní hrou, napadali domácí ve středu hřiště a vyvedli hráče
Hradce z role favorita. Po necelé půlhodině hry přišla po faulu Adriána Rolka penalta, kterou však hráč Bohemky vysoko
přestřelil. O poločasové přestávce po důrazné domluvě v kabině se Votroci zdravě
nabudili a na hřiště přišlo jiné mužstvo.
Začala se dařit kombinace a Hradečáci
opanovali hru. Kanonýr David Vaněček se
zastřeloval. První střela šla mimo branku,
druhá do tyče a třetí do sítě po perfektní
přihrávce Davida Štípka. Vítězstvím se
Východočeši odpoutali od sestupové
příčky a svou cennou výhru věnovali nemocnému Emirovi Halilovićovi.
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OHLÉdnutí ZA minuLÝmi ZÁPASY

21. kolo: FC Vysočina Jihlava – FC Hradec Králové 2:0

Bohuslav Pilný: „Byl to vyrovnaný zápas, kdy proti
sobě hrála dvě podobná
mužstva. Bohužel jsme smolně dostali první gól po situaci
ve vápně, kdy jsme tam byli
v hojném počtu, ale Davida
trefil míč do ruky a následovala penalta. Pak
jsme se chtěli víc tlačit do útočné fáze, ale
hráli jsme v tomto utkání hodně neúčinně.
Do zápasu jsme se mohli asi nejvíc vrátit při
šanci Davida Vaněčka, kdy jsme mohli vyrovnat a Jihlava by znejistila. Podle mého
názoru zápas rozhodl druhý brzký gól, který
kdybychom ho neinkasovali, tak jsme měli
daleko větší šanci na zisk bodů. Domácí
druhá branka uklidnila. Bohužel přišla porážka po dvou vítězstvích, ale my určitě nebudeme mít hlavy dole a budeme prostě
bojovat až do konce ligy!“
Jakub Chleboun: „Do zápasu jsme šli s tím,
že chceme navázat na vítěznou šňůru, ale

bohužel se nám to nepovedlo. Dostali jsme dva zbytečné góly a Jihlava si pak
výsledek pohlídala. My jsme
v utkání měli dvě nebo tři
šance, ale bohužel jsme je
neproměnili. V jejich proměňování byli domácí efektivnější a proto vyhráli. My se teď soustředíme v reprepauze
na přípravu na těžké soupeře, které máme
před sebou. V utkáních se Spartou a s Jabloncem uděláme všechno proto, abychom
v těchto zápasech uspěli!“
Tomáš Malinský: „Prohráli
jsme 2:0, ale do Jihlavy jsme
jeli s tím, že si chceme přivézt
minimálně bod. Bodovat se
nám nepovedlo a tak jsme
z toho zklamaní. První banku
jsme dostali z hodně nešťastné penalty, když Davidu Štípkovi soupeř
nastřelil ruku. Za to nikdo nemůže, prostě se
to stalo. Zápas byl docela vyrovnaný, ale
soupeř dal dva góly a zaslouženě vyhrál.“
Aleš Čermák: „Dostali jsme
zbytečný gól z penalty.
Zápas jsme si tak trošku prohráli sami a škoda vlastně
i druhé branky. Měli jsme
v první půli několik náznaků
ze strany po přihrávkách.
Naše centry byly ale buď přetažené nebo nikoho ve vápně nenašly. Bojujeme pořád dál!
Nikdo nečekal, že jsme předtím dvakrát vyhráli a pořád se o záchranu budeme prát!“.
Připravil Petr Přibík

21. kolo Synot ligy, 21. března 2015:
FC Vysočina Jihlava – FC HK 2:0 (1:0)
Branky: 31. Vaculík z PK, 55. Šulek. Rozhodčí: Hrubeš – Paták, Antoníček. ŽK: 28.
a 89. Čermák, 30. Štípek – 79. Marek, 90. Kliment. ČK: 89. Čermák. Počet diváků: 3098.
FC Vysočina Jihlava: Hanuš – Kukoľ, Tlustý,

Krejčí, Hybš – T. Marek, Kučera – Fulnek (46.
Šulek), Harba, Vaculík (83. Jungr) – Mešanović (72. Kliment).
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Chleboun,
Mareš (38. Shejbal) – Černý, Trubač (57. Petrus) – Štípek (78. Tito), Čermák, Malinský –
Vaněček.

K dalšímu mistrovskému utkání jarních
odvet zajížděli hradečtí fotbalisté do Jihlavy, kde se střetli na Městském stadionu s domácí Vysočinou. Po opatrném
začátku si Hradec vytvořil pár šancí, ale
po půlhodině hry přišla nešťastná ruka
Davida Štípka a domácí se dostali z penalty do vedení. Na začátku druhé půle
měl velkou šanci David Vaněček, ale
minul jihlavskou branku. Krátce na to přidala Vysočina druhou branku a své vítězství si již pohlídala. Teď čekají Votroky dva
těžcí soupeři a tedy kluci hrr na ně!
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JAK tO bYLO nAPOSLedY
8. kolo Synot ligy, ročník 2014/2015

K podzimnímu duelu Votroci cestovali na
půdu úřadujícího mistra, který v předcházejícím ročníku poznal pouze jednou hořkost
porážky a čtyřikrát odešel ze zápasu s jedním bodem. Ze zbývajících 25 duelů odešel
jako vítěz. Tato statistika řadila železnou
Spartu do role jednoznačného favorita.
Ovšem vývoj utkání zas až tak jednoznačný
nebyl, a i přes prohru 1:3 mohli svěřenci trenérské dvojice Prokopec – Pilný odjíždět
z Letné s hlavou vzhůru. A jak to vlastně 22.
září 2014 bylo?

9. Hušbauer, 43. Kadeřábek. Počet diváků:
6815.
AC Sparta Praha: Bičík – Kadeřábek, Brabec, Holek, Costa – Vácha – Konaté, Vacek
(63. Dočkal), Hušbauer (78. Mareček), Krejčí
(83. Breznanik) – Lafata.
FC HK: Koubek – Holeš, Chleboun, Rolko,
P. Mareš – Križko, Kotiš (73. Černý) – Štípek,
Shejbal (63. Dvořák), Malinský – Halilovič
(83. Hable).

Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do utkání
nejlépe, jak jen mohli, a to vstřelenou brankou. Shejbal se skvěle uvolnil v pokutovém
AC Sparta Praha – FC HK 3:1 (1:1)
území a naprosto přesnou přihrávkou našel
Branky: 20. a 49. Lafata, 55. Hušbauer – 6.
úplně volného Tomáše Malinského, pro kteMalinský. Rozhodčí: Hrubeš – Peřina, Pilný.
rého nebyl problém míč uklidit do prázdné
ŽK: 34. P. Mareš, 45. Chleboun, 51. Rolko. –
branky, 0:1. Zmražená Letná
sledovala nebojácný výkon
Votroků, to vše však jen do
20. minuty střetnutí, kdy kapitán Adrian Rolko nedůrazně odkopl míč pouze
k nohám Konatého, od nějž
se míč odrazil k zcela volnému Lafatovi a bylo vyrovnáno, 1:1.
Poté převzala otěže utkání favorizovaná Sparta a hradecké
obraně bylo pořádně horko.
Po rohovém kopu Krejčího
se ke střele dostal Vacek
a brankář Koubek musel míč
s vypětím všech sil vyrazit na
rohový kop. Ve 35. minutě
našel agilní Krejčí osamoceného Hušbauera, který v ideální
příležitosti nedokázal trefit kulatý nesmysl. Hned o dvě minuty později se blýskl Koubek,
když zneškodnil střelecký pokus aktivního Hušbauera a následnou dorážku obrana hosHonza Shejbal v tvrdém souboji o míč. tů již zablokovala.
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Nástup na Letné před zahájením zápasu.
Rudí vstoupili do druhé pětačtyřicetiminutovky mnohem aktivněji a bohužel se to projevilo i gólově. Nejprve se ve 49. minutě
podruhé v zápase prosadil kapitán Lafata,
když po nahrávce Hušbauera z blízkosti prostřelil Koubka, 2:1. Za šest minut slavila
Letná už dvoubrankové vedení. Odražený
míč z první napálil Hušbauer a nekompromisní pumelice zapadla přesně k pravé tyči,
3:1.
Strážce hradecké svatyně se musel činit
i při hlavičce Krejčího v 65. minutě, kdy vytáhl opravdu bravurní zákrok. Svěřenci

kouče Luboše Prokopce se snažili hrát aktivně, měli míč na svých kopačkách, ale
Pražané hráli zkušeně a do větších šancí
Votroky nepouštěli. Výjimkou byla prudká
střela Haliloviče, kterou Bičík jen vyrazil,
avšak dorážející Chleboun se již k zakončení neprobojoval.
V závěrečné desetiminutovce se hrál již
opatrný fotbal, který mnoho krásy nenabídl.
Ani jedno z mužstev se k přímému zakončení nedostalo, a i proto si pražská Sparta
připisuje tři body za výhru nad Hradcem
Králové 3:1.

Tabulka Synot ligy, sezóna 2014/2015, po 21. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

21
21
21
21
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

17
15
13
11
7
8
7
7
7
7
6
6
6
4
4
2

2
3
5
3
8
4
6
5
5
4
7
6
4
6
6
10

2
3
3
7
7
10
8
9
9
10
8
9
11
11
11
9

48:16
35:9
38:16
32:20
31:26
32:31
24:31
24:26
21:25
24:33
16:26
29:33
23:31
18:35
19:49
24:31

53
48
44
36
29
28
27
26
26
25
25
24
22
18
18
16

23
18
11
3
-1
-8
-6
-7
-7
-5
-5
-6
-11
-15
-12
-14
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POLní nemOCniCe
v SrdCi HrAdCe KrÁLOvÉ
Ne každý z obyvatel Hradce Králové ví, že se v jejich městě nachází dvě ARMáDNí POlNí
NEMOCNiCE, které zachraňují lidské životy v zahraničních mírových misích ve vzdálených
destinacích světa. A přitom je to pouhých patnáct minut chůzí z Velkého náměstí, centra
města, do nenápadných kasáren vedle dopravního podniku, kde obě dvě sídlí. Loni to bylo
teprve deset let, co se dějiny těchto výjimečných zdravotnických zařízení začaly v Hradci
Králové psát.
Více než dvousetletá historie vojenského
zdravotnictví na Hradecku
Polní nemocnice rokem 2004 navázaly na bohatou historii vojenského
zdravotnictví, jejíž stopa je v hradeckém regionu zřetelná už od konce
18. století, kdy se v Hradci Králové
začal školit lékařský personál tehdejší
Habsburské armády. Tradice novodobých vojenských polních nemocnic samotných sahá do dob před listopadem
1989. Bylo jich tehdy na dvě desítky, existovaly ovšem pouze „na papíře“ – bez lékařů
a sester, se zdravotnickým materiálem deponovaným ve skladech.
První zkouška – válka na Balkáně
V devadesátých letech se rozhořel konflikt
v bývalé Jugoslávii a čeští zdravotníci, kteří
se do té doby věnovali péči o nemocné
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v posádkových ošetřovnách a vojenských
nemocnicích, se vydali do Srbské Krajiny
a Východní Slavonie. Odtud se malé
polní chirurgické týmy přesunuly
ještě do Bosny a Hercegoviny, kde
ošetřovaly vojáky působící v mírových operacích.
První vlaštovka – 6. polní nemocnice
První, již personálem obsazená polní
nemocnice, vznikla teprve v roce 1998.
Nesla název „6. polní nemocnice“. Hned
v následujícím roce byla vyslána do Albánie, kde poskytovala humanitární pomoc
kosovským uprchlíkům. Část zdravotníků
se ještě téhož roku přesunula z albánského
Kavaje do 1200 km vzdáleného tureckého
Gölcüku, který postihlo ničivé zemětřesení.
V obou zemích počet ošetřených pacientů
překonal 13 000.

Český MASH v Afghánistánu
O tři roky později, v roce 2002, působil „český
MASH“ nejprve v Afghánistánu a o rok později také v Iráku, kde poskytoval péči jednotkám NATO.
Personál obou nemocnic byl poté na konci
roku 2005 nasazen v krátké tříměsíční humanitární misi v Pákistánu, aby se v období
let 2007–2008 několikrát vystřídal v misích
v Afghánistánu, opět pod hlavičkou Aliance.
Už ne sami, ale s partnery v NATO
Od roku 2011 naši zdravotníci navázali
novou formu spolupráce s koaličními partnery. Až patnáctičlenné polní chirurgické
týmy působí v kábulské polní nemocnici,
kde pomáhají francouzským a americkým

kolegům. Nyní je zde v pořadí již třináctý tým
a chystá se další.
Šestka a sedmička pod křídly Agentury
vojenského zdravotnictví
Zatím posledním mezníkem v historii královéhradeckých polních nemocnic se stal rok
2013, kdy se obě zařízení začlenila do struktury nově vzniklé Agentury vojenského zdravotnictví.
Kromě nich sem spadají ještě všechny vojenské ošetřovny, příslušníci vojenské
letecké záchranné služby v Líních, kynologové z Chotyně, veterináři z Hlučína, odborníci pečující o zdravotnický materiál
z Bystřice pod Hostýnem a Centrum biologické ochrany v Těchoníně.

Fandíme hradeckému fotbalu!
Příslušníci polních nemocnic přejí hradeckému fotbalu zdárný přechod do protiútoku,
pokračování v úspěších, započatých ve
druhé polovině fotbalové sezóny a v následujících devíti kolech co nejvyšší bodový

zisk, který by zajistil hradeckému týmu pro
nadcházející sezónu pevné místo v nejvyšší
fotbalové lize.
Dnes Votrokům fandí proti Spartě Praha
přímo v hledišti stovka příslušníků vojenské polní nemocnice.

Silikonový náramek
FC Hradec Králové
60,- 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

s připra
Praha jsme pro Vá
ta
ar
Sp
AC
s
ní
Pro utká
akční nabídku!!!

původní cena 240,- Kč
akční cena 220,- Kč

vili mimořádnou

Šála
„Synot liga 2014/2015“
původní cena 250,- Kč
akční cena 199,- Kč

AntOnín KrAmeriuS

Legendární brankář Sparty oblékal i hradecký dres
Vzájemné soupeření Sparty Praha a Hradce Králové na fotbalovém poli a vzájemné personální vazby jsou bohaté a dlouhodobé. V dobách protektorátních přišli do SK Hradec Králové
brankář Sojka a kanonýr Sýkora (koncem 40. let úspěšný prvoligista ve francouzském Sochaux), koncem 50. let byl legendární stoper Jiří Hledík předmětem velké přetahované mezi
oběma kluby, nezapomeňme rovněž na Zděňka Zikána, Václava Kuchaře, Antonína Prince.
Konec let 70. a 80. léta jsou rámována jmény Václav Kotal, Jan Pospíšil, Pavel Matějka, Josef
Hanák, Václav Němeček, Míla Denk a Josef Jarolím, v letech 90. to byli stoper Jeslínek, dále
Frýdek, Kožlej, Kostelník, Tomáš Urban, Vratislav Lokvenc, Marek Kincl, Tomáš Poštulka
a celá řada dalších. Neposledním v řadě byl populární brankář ANTONíN KRAMERiUS.
Antonín KRAMERiUS
*10. července 1939
• 23 odehraných zápasů za Spartak Hradec
Králové, z toho 16 v 1. lize (1972–73 – 26
obdržených branek – průměr
na zápas 1,625) a 7 v 2. lize
(jaro 1972 – 3 obdržené
branky – průměr na zápas
0,4285714). 1. zápas – 20. 5.
1972 (Hradec – Bohemians
2:1), 23. zápas – 23.5.1973
(Hradec – Trnava 0:1).
• 2 zápasy za ČSSR „A“ (ČSSR
– Irsko 1:2 * 22.11.1967
v Praze a ČSSR – Polsko 2:2 *
25.10.1970 rovněž v Praze
• 1 zápas za ČSSR „B“ (ČSSR – Rakousko
1:0 * 24.4.1965 v Plzni
• 2 zápasy za Olympijské mužstvo (ČSSR –
Japonsko 3:1, 1. 8. 1968 a Mexiko – ČSSR
1:1, 6. 10. 1968 v mexické Pueble
• 3 zápasy na Olympijských hrách v Mexiko
City (ČSSR – Guatemala 0:1, 14. 10. 1968,
ČSSR – Bulharsko 2:2, 16. 10. 1968,
ČSSR – Thajsko 8:0, 18. 10. 1968

Za mimořádných okolností přišel do Hradce
tento brankář, dlouholetá opora pražské
Sparty. Po tragické smrti Václava Oplta pražský oddíl nabídl svého hráče Hradci, svaz
souhlasil a Kramerius měl v sobotu 20. května 1972 svoji premiéru v hradecké brance.
Narodil se v Praze, vojnu si odsloužil v Dukle Olomouc a po ní
oblékal dres MŽ Olomouc. Od
roku 1962 chytal ve Spartě
a celé desetiletí byl její oporou.
V Hradci si okamžitě po svém
příchodu získal fanoušky a volání: “Ať žije Tonda!“ se ozývalo
na každém zápase. Měl velkou
odrazovou sílu, přes svou váhu a výšku byl
mrštný a obratný, zejména při chytání
vysokých míčů. Měl dlouhatánský výkop,
postřeh, odvahu, pohyb. Především na začátku podzimu 1972, na domácím hřišti,
předváděl skvělé výkony. Proti Spartě, Slovanu a Slavii doslova zářil. Hradci se dařilo,
po deseti kolech byl na čtvrtém místě tabulky! Jaro roku 1973 přineslo sérii zranění
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a boj o záchranu. Vítězslav Houška ve své
knize Železná Sparta o Krameriovi napsal:
“Když se mu nedaří, je skleslý jako smuteční
vrba. A kiksne-li jednou, spolehlivě kiksne
i podruhé, a sice dosti brzy nato.“ A přesně
to se stalo v klíčovém utkání jara 1973 se
Slavií v Praze. Za stavu 1:0 pro Hradec dostal v 61. a 63. minutě dvě naprosto stejné

branky od Klimeše a tato porážka začala
hradecký pád. Hradec sestoupil, Kramerius
se vrátil zpět do Prahy, ale jeho roční epizoda v černobílém drezu nebude nikdy napomenuta. Kramerius pak ještě hrál
v sezóně 1973–74 ve Viktorii Žižkov a 1974–
76 za Sklárny Bohemia Poděbrady.
(Jiří Rádl)

Fotografie z památného zápasu se Spartou Praha v roce 1972.
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JuniOrSKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015

Jarní formu dokazovali junioři i na konci března, kdy ve všech utkáních byli stoprocentní
a na své konto si připsali ze třech zápasů plný bodový zisk. Ba co víc, inkasovali pouze jediný gól a na druhé straně zatížili soupeřovo konto hned sedmi brankami. V tabulce Juniorské ligy tak rázem mladí Votroci poposkočili do středu tabulky na 11. místo.
FC Hradec Králové jun. – FK Baumit Jablonec jun. 3:1 (3:0)
Branky: 14. Drozd David, 24. Kopřiva, 34. Shejbal. ŽK: Vobejda – Breda. Rozhodčí: Melichar
– Arnošt, Novotný. FC HK: Ordelt – Drozd David, Drozd Pavel, Nosek, Kraják Ondřej – Heger
(79. Pago), Vobejda, Kraják Lukáš (58. Schwarz), Kopřiva, Shejbal (58. Joel) – Langr (69. Lacina). FK Baumit Jablonec: Repáň – Štěpánek, Tichý (6. Skuhravý), Drozd Filip, Žemba (58.
Malý) – Novák, Breda, Rozkovec, Dorničák – Nesládek (71: Munzar), Palatický.
Votroci do utkání vstoupili s velkou chutí. Hned v úvodu se prosazoval střelou z 20 metrů
Lukáš Kraják, ale jeho projektil skončil nad. Po čtvrthodině hry se však již gólově zadařilo.
David Drozd si naběhl na přesný centr Shejbala a přesnou hlavičkou nedal Repáňovi šanci,
1:0. Na další gól se čekalo pouhých deset minut. Honza Shejbal vysunul rychlonohého
Langra, kterého na hranici vápna fauloval jablonecký Drozd Filip. Nařízený přímý kop s přehledem proměnil Kopřiva, 2:0. Domácí i nadále pokračovali ve velmi dobrém výkonu a svého
soupeře doslova přikovali k jeho pokutovému území. Šance Langra a následně Ondřeje
Krajáka zůstaly ještě nevyužity, ale skóre se opět měnilo v 34. minutě, když na Lukáše Karajáka centr nedosáhl nabíhající Langr, ale na zadní tyči vše jistil Shejbal, pro kterého již
nebyl problém uklidit míč do opuštěné jablonecké branky, 3:1. Mladí Votroci byli v prvním
poločase jasně lepším týmem a hosté si v podstatě vypracovali pouze jednu šanci, a to ve
38. minutě David Breda, kterého však Ordel v brance vychytal.
Druhý poločas začal velkou šancí Shejbala, který se prosadil přes bránícího Skuhravého, ale
po kličce brankáři Repáňovi branku z úhlu netrefil. Vzápětí se připomněli také hosté, když
se Dorničák objevil sám před Ordeltem, ale hradecký gólman ho s přehledem vychytal. V následujících minutách se strážce domácí svatyně ještě dvakrát zaskvěl při šancích Nováka
a Nesládka. V druhém poločase se hra vyrovnala a hosté se nejednou dostali na dostřel domácí branky. Domácí naopak spoléhali na rychlé brejky, ale Joel, ani Schwarz se gólově neprosadili. V závěru utkání skóre pouze korigoval Dorničák, 3:1.
FC MAS Táborsko – FC Hradec Králové 0:2 (0:0)
Branky: 83. Joel, 85. Pago (pen.), Rozhodčí: Nenadál – Urban, Benedikt. FC HK: Jehlička –
Drozd, Heger (67. Pago), Kopřiva, Kraják O., Lacina, Vobejda „K“, Langr (77.Schwarz), Kraják L., Zezula, Joel. FC MAS Táborsko: Bébr – Hric, Jaroš, Hovorka, Turek, Škarda (61. Bosnyak), Bouška, Michalec „K“, Sazma, Musiol, Rabiňák J.
Po celé utkání drželi taktovku hry pevně v ruce hosté v černých dresech. Zvláště ve druhém
poločase se hrál na umělé trávě v Táboře svižný a zajímavý fotbal. Domácí zvítězili pouze na
rohové kopy. Gólových příležitostí měli více na svých kopačkách naši mladí.
Ale po pořádku. V úvodu hry se dostal do zakončení dvakrát Lacina a zvláště v 11. minutě
se opřel do míče, ale ten zastavila v cestě do sítě tyč. Stejným směrem šla střela Hegra ve
25. minutě. Pět minut před půlí se uvolnil v pokutovém území Langr, ale na brankové čáře
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zastoupil již překonaného Bébra Bouška a stačil zachránit. Domácí se dostali do stoprocentní šance ve 42. minutě Musilem, ale proti byl výborně chytající Jehlička.
Druhý poločas načal účet šancí opět Lacina, který po přihrávce Lukáše Krajáka trefil jen vyběhnuvšího domácího gólmana. Po čtvrthodině se dostali ke slovu i domácí, a byl u toho
opět agilní Musiol a Michalec. Prvně jmenovaný branku netrefil a druhému zkazil radost na
brankové čáře Jehlička. Sedm minut před koncem šli Votroci konečně do vedení, to když
David Drozd potáhl míč po čáře a jeho prudký přízemní centr na zadní tyči uklidil do sítě Joel
0:1. O dvě minuty později bylo rozhodnuto. Do velkého čtverce pronikl nebojácně Pago,
Sazma ho podtrhl a rozhodčí Nenadál ukázal na bílý puntík. Proti všem pravidlům se k exekuci pokutového kopu postavil faulovaný Pago a bezpečně střelou pod břevno stanovil konečný výsledek 0:2.
FC Hradec Králové jun. – Bohemians 1905 jun. 2:0 (1:0)
Branky: 15., 46. Schwarz, Rozhodčí: Váňa – Arnošt, Haleš, ŽK: Joel. FC HK: Jehlička – Drozd
David, Drozd Pavel, Zezula, Kraják Ondřej – Heger (63. Lacina), Vobejda, Kraják Lukáš,
Schwarz, Joel – Langr (77. Ptáček). Bohemians 1905: Dočekal – Václavík, Žaloudek, Hejno,
Košata – Řezníček, Koštíř, Lukáš (60. Hašek), Krištof (39. Buneš), Věchtík – Kubec (73.
Pejša).
Utkání 27. kola Juniorské ligy mezi domácími Votroky a Bohemkou z Vršovic bylo určitě
ovlivněno počasím, když po celý zápas foukal nepříjemný boční vítr. Nutno však podotknout, že oba týmy se s nastalou skutečností vyrovnaly více jak dobře a po celých devadesát minut předváděly pěkný kombinační fotbal
Na úvodní branku se příliš dlouho nečekalo a ta padla hned po čtvrthodině hry, když se na
velkém vápně individuálně prosadil Petr Schwarz a vyběhnutého Dočekala překonal pod
jeho tělem, 1:0. Votrokům gól nalil energii do těla a i v následujících minutách udávali tempo
hry. Po dalších pěti minutách hry měli velkou příležitost Ondřej Kraják a také Langr, jenže
prvně jmenovaný se v pokutovém území přes změť těl k zakončení nakonec nedostal
a Marek Langr na centrovaný míč na hranici malého vápna nedosáhl. V prvním poločase se

Vojtěch Heger v hlavičkovém souboji. Další hráči zleva:
Lukáš Kraják, Jan Vobejda a David Drozd (foto Karel Tejkl).

Lukáš Kraják bojuje o míč s obranou Klokanů,
zpovzdálí ho sleduje jeho starší bratr a spoluhráč Ondřej (foto Karel Tejkl).
střelecky prosazoval hlavně Petr Schwarz, který se na hřiště pomalu vrací po dlouhodobém
zranění. Hradecký středopolař zaměstnával brankáře Dočekala v brance Bohemians hlavně
střelami ze střední vzdálenosti a mladý gólman tak měl o práci postaráno.
Co se „gólově“ nepodařilo na konci první půle, to přišlo hned na začátku té druhé. Nejdříve
si na přízemní přihrávku Lukáše Krajáka naběhl Joel, jenže jeho lob Dočekal konečky prstů
vytěsnil a tím změnil směr letu míče mimo branku. Joel však tečovaný míč doběhl ještě na
hrací ploše, zacentroval zpět do vápna na hranici pokutového kopu a Petr Schwarz akrobatickým kopem přes své tělo zvýšil na 2:0. Po obdržené brance hosté vyrovnali hru a mohli
také snížit, když se v 67. minutě po závaru před velkým vápnem dostal na své levé straně
k míči Řezníček a zacentroval do prostoru před Jehličkou. Tam si naběhl Kubec, ovšem jeho
hlavička pouze rozezvučela břevno nad domácím brankářem. Odražený míč pak do bezpečí
odkopl Joel. Po dalších deseti minutách měl ještě jednu slibnou příležitost Hejno, kterého
však Jehlička vychytal. Na poslední čtvrthodinu přišel na hřiště uzdravený Matěj Ptáček
a hned se prezentoval technickou střelou, která však skončila na břevně hostující svatyně.
Po celé utkání byli domácí hráči lepším týmem a v podstatě krom dvou šancí, které přišly až
ke konci utkání, k ničemu podstatnějšímu soupeře nepustili.

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po 26. kole
1. FK Mladá Boleslav
27
2. FC Zbrojovka Brno
27
3. 1.FK Příbram
27
4. AC Sparta Praha
26
5. FC Vysočina Jihlava
27
6. SK Slavia Praha
27
7. FC Viktoria Plzeň
27
8. FC Baník Ostrava
27
9. FK Teplice
27
10. FK Baumit Jablonec
27
11. FC Hradec Králové
27
12. FC Slovan Liberec
27
...juniorská liga má celkem 20 účastníků
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20
20
17
15
14
14
11
11
11
12
11
10

4
3
6
8
7
6
8
8
7
3
4
4

3
4
4
3
6
7
8
8
9
12
12
13

74:34
70:29
63:31
59:17
70:51
65:43
59:39
53:39
56:48
50:52
43:55
56:51

64
63
57
53
49
48
41
41
40
39
37
34

22
24
18
14
7
6
-1
-1
1
0
-5
-8

rOZHOvOr

s Róbertem Barboríkem
Trenér RóBERT BARBORíK je také pevnou součástí realizačního týmu juniorů. Jarní výkony
mladých hráčů FC Hradec Králové mu dělají určitě velkou radost … „Ne všechny výkony byly
na jaře úplně optimální, ale na druhé straně mi radost určitě dělají výsledky. Práce pak je
s kluky snazší, když cítí radost z vítězství. Máme co zlepšovat, ale přístup hráčů v tréninkovém procesu je mnohonásobně lepší.“
Podzimem se junioři doslova protrápili,
na jaře z nich čiší chuť a síla …
Byla dobrá zimní příprava a kluci pochopitelně také vyzráli. Myslím si, že
jedno s druhým souvisí. Jak
jsem již zmínil, jejich přístup
k tréninkům je na jaře výborný,
a z toho mám samozřejmě radost.
Koho byste vyzdvihnul?
Všichni pracují dobře. Jsou samozřejmě mezi nimi kvalitativní
rozdíly, ale ti, kteří se nejvíce přiblížili k áčku, to je David Drozd,
Adam Kopřiva a další, tým táhnou. Nechci
na někoho zapomenout, ale tihle dva to mají
dobře nasměrované.
Od jarní sezóny docházíte na lavičku juniorky, zatímco trenér Frimmel se více podílí na přípravě prvního týmu…
Milan Frimmel je více zaměstnáván jako asistent u áčka. Na podzim neměl na juniorku
tolik času, aby se jí mohl věnovat na 100%.
Mohla to být také jedna z příčin výkonů juni-

orského týmu. Nyní juniorku vedeme s Davidem Homoláčem, přičemž jsme právě přes
Milana a mě více s áčkem propojeni. Zdá se,
že to funguje (směje se).
V juniorském týmu jsou také
hodně vidět bratři Krajákové,
Ondřej a Lukáš …
Kluci jsou velice šikovní a oba mají
v sobě velký potenciál, aby se
propracovali až do prvního týmu.
Navíc jsou tady z Hradce, odchovanci se srdíčkem se za svůj
klub porvat. Do budoucna v nich
vidím pro A tým perspektivu.
V poslední době se hodně přetřásá budoucnost Juniorské ligy. Jaký je v současné době její stav a bude zachována
i pro příští sezóny?
Příští sezónu by měla určitě zůstat, pak se
uvidí.
Splňuje svůj účel?
Nevím, co jsem měl možnost vidět, tak v zápasech nasazení a pohyb určitě nechybí.
Možná trochu fotbalová kvalita a vyzrálost
hráčů. Ale u mladých fotbalistů to tak je. Je
otázkou, zda není pro ně lepší, když se po
dorosteneckém věku setkají hned se staršími hráči v dospělém věku. Juniorská liga
nenašla u klubů takovou odezvu, jak se očekávalo a postupem času to ztrácelo i smysl.
Jaký mají junioři FC Hradec Králové nejbližší program?
Následující kolo, které mělo být na Velikonoce, odehrajeme až ve čtvrtek 9. dubna. To
zajíždíme na Spartu. Poté hned v pondělí
hostíme Příbram, která útočí na titul, takže
bych chtěl pozvat i naše fanoušky, aby se
přišli podívat.
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ZELENÁ ŽABA SE
DOČKÁ SVÉ ZÁCHRANY!

Někdejší chlouba Trenčianských Teplic – termální koupaliště Zelená žaba - bude
znovu přístupné veřejnosti.
Podařilo se dospět k dohodě
s památkáři. Architektonický
skvost meziválečné architektury tak bude sloužit i dalším
generacím. Lidé za záchranu
žaby spontánně bojovali peticí.
„Areál, který chátrá již více
než 13 let, si jistě zaslouží, aby
byl znovu perlou Trenčianských Teplic. Více než 7 a půl
tisíce podpisů, nasbíraných
za pouhých 14 dnů, mne jen
utvrzuje v tom, že jdeme
správným směrem,“ řekl investor projektu a senátor, Ivo
Valenta.
Předpokládaná výše investic je ve výši 6 milionů Eur.
Část nákladů – přibližně 1,5
milionu zaplatí Evropská unie
ze svých fondů. Zelená žaba
počítá s celoročním provozem
a denní návštěvností až 1000
osob. V nově zrekonstruovaném areálu najde práci přibližně 20 osob + řada dalších
sezónních pracovníků.
„Pohled na chátrající ob-

jekt byl velmi smutný. Nikdo
z nás nechtěl dopustit, aby se
z někdejší chlouby města stalo tak, jak tomu bylo již v řadě
jiných případů, torzo, které
obsadí sociálně nepřizpůsobiví spoluobčané. Současně
si plně uvědomujeme fakt, že

jiného takto solidního investora, bychom jen těžko našli,“
uvedl primátor Trenčianských
Teplic, Štefan Škultéty.
Architekti budou při rekonstrukci postupovat velmi
citlivě.
„Máme zájem, aby kompletní rekonstrukce proběhla
co možná nejcitlivěji s ohledem na historickou hodnotu

objektu. Po jejím dokončení
proto vznikne pomyslná replika předválečného koupaliště. Při rekonstrukci budeme
vycházet i z dobových fotograﬁí, které nám ochotně poskytují také pamětníci – pouze
použité materiály a technologie budou samozřejmě nové,“
upřesnil architekt Radovan
Valenta.
Návštěvníci se budou moci
těšit na celou řadu novinek –
především je to VIP zóna s vířivkou a bazénem, bowlingová herna, zcela nový venkovní
saunový svět, dětské hřiště,
sportovní plochy, vinárna, několik bufetů, grill bar, restaurace s vyhlídkovou terasou
– zkrátka tak, aby si vybral
každý.

Podle předběžných odhadů by měl být areál veřejnosti znovu zpřístupněn
v průběhu letní sezóny roku
2015.

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.

HKR - SPA

DUK - SLO

… Hradec se Spartou se v samostatné
české lize utkaly již 25krát, ale ještě nikdy
neskončil jejich zápas nerozhodným
výsledkem?

… Na Julisce domácí se Slováckem
ještě neprohráli? Ze tří duelů se z výhry
radovali jednou, dvakrát skončil zápas
remízou.

PRI - JIH

CEB - JAB

… v dosavadních třech domácích duelech
Příbram s Jihlavou ještě neprohrála
a svému soupeři nastřílela celkem devět
branek?

… v posledních sedmi domácích duelech
nebodovaly České Budějovice v duelu
s Jabloncem jen jednou? V srpnu 2011
po porážce 1:5.

TEP - MBL

SLA - BOH

… brankáři Teplic a Mladé Boleslavi, Tomáš
Grigar a Aleš Hruška, vychytali v dosavadním průběhu ročníku 2014/15 shodně sedm
čistých kont?

… Bohemians zvítězili ve vršovickém derby
na hřišti Slavie v historii české ligy jen jednou?
V prvním utkání v září 1993 uspěli výsledkem
3:2.

OVA - PLZ

LIB - BNO

… čekání fotbalistů Baníku na body z domácího duelu s Plzní trvá od srpna 2009? Tehdy
domácí zvítězili 1:0 brankou Róberta Zehera.

… v posledních třech domácích duelech
s Brnem Liberec pokaždé zvítězil? Brněnští se
na stadionu U Nisy naposledy radovali
v srpnu 2009.

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, Petr Jezdinský – obchod, Milan Šedivý – marketing, Milan
Ptáček – správa sportovišť.
Představenstvo klubu: JUDr. Pavel Staněk – předseda, Ing. Richard Jukl – místopředseda, MUDr. Jan Michálek, Ing. Milan Přibyl, Ph.D., PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. – členové.
Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Nader Safari – členové.
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SOuPiSKA FC HrAdeC KrÁLOvÉ, a.s.

ZálOžNíCi

Synot liga – jaro 2015

3

6

7

18

19

ČERMÁK
Aleš
1. 10. 1994
180 cm, 72 kg

MALINSKý
Tomáš
25. 8. 1991
170 cm, 66 kg

ZORVAN
Filip
7. 4. 1996
171 cm, 67 kg

SHEJBAL
Jan
20. 4. 1994
187 cm, 79 kg

MAREŠ
Petr
17. 1. 1991
184 cm, 78 kg

21

23

24

26

27

28

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, 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, Jiří Janoušek – hostování ve Varnsdorfu, 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 nebo byl vaším nejoblíbenějším ligovým brankářem a proč?

Honza Lukeš
Jednoznačně Jarda
Blažek. Podívejte se
kolik mu je let a kolik let
chytá na špici. Opravdu
jeden z nejlepších českých gólmanů, takový
se narodí maximálně
jeden za generaci.

Petra
Večerníková
Antonín Kinský i díky němu Liberec
získal svůj 1. titul,
a navíc vychytal mj.
i výhru nad AC Milán
v předkole Ligy
mistrů!

Petr Kopulka
Můj nejoblíbenější
brankář byl
a je Martin
Vaniak, dělal
neuvěřitelné
zákroky... Prostě čaroděj!

Milan Pavlů
Ladislav Maier, protože
to byl nejen výbornej
brankář, ale i skvělej
sympaťák. Pamatuju si,
jak kdysi při ligovém zápase chytil kachnu, která
se zatoulala na hřiště,
aby se mohlo hrát dál.

LVÍČATA ZE SYNOT LIGY
v přípravě na domácí EURO 2015
Adam Jánoš

Jiří PAVLENKA

Záložník / obránce

Brankář

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 13
Minuty: 1146
Góly: 1
Asistence: 1

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 21
Minuty: 1890
Inkasované branky: 23
Vychytané nuly: 9

Jaký je tvůj osobní
cíl pro EURO?

Jak ses dostal
k brankářskému postu?

„Chtěl bych se především
dostat do ﬁnální nominace,
a potom, když nastoupím
třeba jen na pár minut, bude
to skvělé. Je tady obrovská
konkurence.“

„Sice jsem začínal jako
útočník, ale do brány mě to
vždycky táhlo a bavilo mě
to tam. I doma jsem si jako
malý pořád házel se skákací
kuličkou a chytal ji.“

Celé medailony hráčů naleznete na fotbalovalvicata.cz

fotbalovalvicata

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

PArtner dnešníHO ZÁPASu
OC Futurum

Zhruba jeden kilometr od Malšovického stadionu nalezne fanoušek obchodní
centrum, které zanedlouho oslaví krásné 15 narozeniny. FUTURUM, jak se
centrum příjemných nákupů nazývá, nabízí svým zákazníkům 110 obchodů
(prodejny, restaurace a služby), 1350 parkovacích míst zdarma, speciální
parkovací místa pro rodiny s dětmi, multikino a non-stop hypermarket.
Obchodní centrum bylo otevřeno v listopadu roku 2000 a během 12 let jeho
působení si získalo věrnost zákazníků z celého královéhradeckého i pardubického kraje. Futurum se stalo místem nejen pro nakupování, ale i společensko-kulturním centrem. V roce
2012 prošlo významnou rekonstrukcí, kdy bylo přistaveno druhé patro. Centrum nabízí také
mnoho dalších služeb jako je např. wifi zdarma, přebalovny, stylistku zdarma, dětský koutek a mnoho dalšího. Futurum je největším obchodním centrem v Hradci Králové. Celému
obchodnímu kolosu šéfuje pan MiCHAl SKAUNiC, hradecký patriot a fanoušek sportu.
Co Vy a sport nebo přesněji, co Vy a královéhradecký sport?
Závodně jsem v mládí dělal judo, pak začal
hrát tenis, běhat a jezdit na kole. A jako fanoušek sleduji hradecký hokej, fotbal a basketbal.
Ve své kanceláři určitě trávíte mnoho
času, ale když se dostanete mimo zdi Futura, kam nejraději zamíříte?
Ze sportovních aktivit dávám dnes jednoznačně přednost cyklistice, takže buď sám
nebo s kamarády nebo s rodinou vyrážím na
kolo. Z Hradce Králové třeba okruhem na
Kuks. Mám rád Orlické hory, takže pokud čas
dovolí, jezdím nejraději po těchto horách.
Votroci se v jarní části doslova rvou o bytí
či nebytí v Synot lize. Jak jejich úsilí sledujete?
Podzimní umístění Votroků v tabulce nepotěšilo žádného fanouška, o to jsem měl větší
radost z výsledků v zimní přípravě. A že to byla příprava kvalitní, o tom svědčí nejenom
výsledky na začátku jarní části
Synot ligy, ale také mužstvem
předváděná hra.
Jakou osobnost regionálního
sportu nejvíce uznáváte?
Jardu Kudrnu
Pojďme od sportu k aktuálnímu
dění v OC Futurum. Velikonoce
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nám doslova klepou na dveře, co máte
pro své zákazníky zajímavého připravené?
Pro naše zákazníky, a především pro jejich
malé ratolesti, jsme na duben připravili interaktivní výstavu „Poznávej s Igráčkem“. Výstava bude složena z několika edukativně
interaktivních bloků. Každou neděli je také
připraven zábavný program plný dětských
dílniček. Nechybí ani soutěž o rodinnou dovolenou, které se mohou všichni návštěvníci. Vstup je samozřejmě zdarma.
Dnes nás čeká obhájce titulu Sparta
Praha. Budete přítomen v hledišti, a jak
tento zápas vnímáte?
Když jsem jako malý kluk chodil s tátou pod
lízátka na fotbal, byly zápasy se Spartou
vždy něco víc, než ty ostatní. Dnes je tomu
stejně, bude to určitě jeden z vrcholů jarní
části Synot ligy na domácím hřišti. A věřím
v dobrý výsledek utkání.

VSTUP ZDARMA!

INTERAKTIVNÍ
VÝSTAVA

POZNÁVEJ
S IGRÁČKEM
2. – 29. 4.
Pravidla na www.futurumhradec.cz

NEDĚLNÍ HRANÍ S IGRÁČKEM VŽDY OD 14.00
Zábavný program plný her a soutěží
a zmrzlina od KFC zdarma!
5. 4. Letem světem s Igráčkem
12. 4. Igráčkův svět
19. 4. Den rekordů s Igráčkem
26. 4. Krasohrátky s Igráčkem

VYHRAJ DOVOLENOU PRO CELOU RODINU
NA KOLÍNSKÉ BOUDĚ V PECI POD SNĚŽKOU!
•

Vyhrajte rodinný pobyt pro 4 osoby na 3 noci v horském Hotelu
Kolínská Bouda v Peci pod Sněžkou (www.kolinskabouda.
cz) s polopenzí, saunou, vířivkou, vyhřívaným bazénem
a malou ZOO. Součástí výhry je vstup do bazénu, vířivky,
1 hodina venkovní sauny a láhev sektu.

• Odpověz na 5 soutěžních otázek (odpovědi najdeš
na Igráčkových deskách)
• Správné odpovědi napiš do soutěžního kupónu!
• Vyplněný kupón vhoď do slosovacího boxu ve 2. patře

tOmÁš mALinSKÝ ŘíKÁ OdHOdLAně:
Cíl máme jasný, musíme se zachránit!

Ofenzivní záložník TOMáŠ MAliNSKý má
na poslední utkání s pražskou Spartou
dobré vzpomínky. Vstřelil v něm první gól ve
své kariéře v rámci české nejvyšší fotbalové
soutěže. Dnes by chtěl podobný výkon
předvést znovu. „Pevně věřím, že bych to
mohl opakovat. Ale když se to nepodaří mně,
tak někdo z týmu ten gól dá a pomůže to
k bodovému zisku,“ hlásí rozhodně třiadvacetiletý Malinský.
Tome, dnes nás čeká mistrovská Sparta. Co od zápasu
očekáváš?
Sparta přijede v roli favorita a my určitě neskládáme zbraně. Budeme chtít Spartu potrápit, tak jako
jsme potrápili
Plzeň. Když
se nám to podaří, tak budeme chtít, aby nějaký bod zůstal doma.
Už vám trenér řekl, co by na
ně mohlo platit?
Sparta se řadí mezi nejlepší
týmy v Česku. Musíme být
aktivní, vysoko presovat a nedovolit jim tu jejich rozehrávku. Ten jejich styl jim
narušit, být agresivní. Nesmí chybět důraz a také
musí být člověk dobře
fyzicky připravený a hrát
naplno celých 90 minut.
Pro hráče to musí být
jeden z vrcholů v sezoně, těšíš se?
Na tyhle zápasy se těší
každý hráč. Je to více sledované, přijde víc lidí. Doufám, že se dnes
ukážeme a podáme 100% výkon. I já se
budu chtít ukázat v dobrém světle.
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Teď byla reprezentační pauza, takže byla
možnost se pořádně připravit, zahojit
šrámy. Jaký jste měli program?
Měli jsme dvoufázové tréninky a bylo to dost
náročné. I když ty tréninky nejsou až tak intenzivní, ale prostě ta únava se nakumuluje
a je to znát.
Trenéři vám dali hodně zabrat?
Určitě v tom zápasovým
týdnu to není tak náročné, jako to bylo
teď v repre pauze.
Trenér nás chce
na to připravit
a chce, abychom s tou kondicí nějak nepoklesli a byli 100% připraveni.
Zaměřuješ se v tréninku ty
osobně na něco víc?
Když je možnost, tak nějakou tu
techniku nebo centry a střely ze
stran. To piluju pořád.
Kde si vůbec udělal své pomyslné první fotbalové krůčky?
Já jsem začínal ve Skutči, pak tam
bylo dost kluků, kteří šli se mnou do
Chrudimi, kde jsem byl od žáků a hrál
jsem tam pod panem Jirouskem divizi. Do Hradce si mě pak vytáhl pan
Škorpil s panem Kotalem.
Našel si tam třeba nějaký fotbalový vzor. Někoho ke komu
si vzhlížel?
Když jsem přišel do chlapů do
Chrudimi, tak tam byla a stále
jsou dvě obrovská jména. Radim
Holub a Petr Vladyka. Oni pořád
dokazují, že na hřišti jsou to velké
osobnosti. Je paráda se na ně dívat, třeba
ta jejich kopací technika. A hlavně, když
Radim Holub dostane míč do vápna, tak je

to neskutečný zabiják. Rád se dívám na sestřihy, když hrál v Mladé Boleslavi proti Marseille. Suprovej zápas.
Ty máš taky bráchu, který hraje rovněž fotbal. Jak se mu daří?
Brácha šel stejnou cestou. Byl v Chrudimi
a teď změnil tým. Šel na půl roční hostování
do Vysokého Mýta, protože tam dostane
větší šanci. Bude mít herní vytížený, bude
hrát celé zápasy. Řadí se mezi opory toho
týmu a teď se jim docela daří. Doufám, že
jim to vydrží a brácha bude střílet góly. Pak
třeba tu šanci v Chrudimi dostane. Je mu
dvacet roků a on potřebuje hrát a hlavně
dávat branky.
Jste spolu v kontaktu? Jsi pro mladšího
bráchu vzorem?
My si voláme po každém zápase, jsme
pořád ve spojení. Radíme se, jak já jsem to
viděl, jak on to viděl. Nevím, jestli mě má za
vzor. Možná spíš ke mně vzhlíží. Když se mu
něco povede, tak ho taky pochválím.
Takže pocházíš ze sportovní rodiny?
Jsme čtyři sourozenci. Já s bráchou hrajeme fotbal, pak máme mladší ségru, ta
chodí na balet, takže ta asi k fotbalu nečuchne. Ale když jsme třeba na zahradě, tak
si s námi taky zakope. No a pak máme malého brášku, tomu je rok a sedm měsíců.
Celá rodina by byla ráda, kdyby se věnoval
nějakému sportu, protože si myslím, že
v mládí je to hodně důležité. Narazí na
spoustu kamarádů a určitě je to nějaká
škola do toho života.
Z tvého vyprávění cítím, že je pro tebe rodina hodně důležitá…
Podpora od rodiny je strašně velká, protože
když se člověku něco nepovede, tak rodina
a nejbližší je to první, co člověka povzbudí
a nakopne ho to do další práce. Já třeba, jak
jsem udělal chybu proti té Plzni, tak mi ro-

dina strašně pomohla, přítelkyně povzbudila, tohle hodnotím jen a jen kladně.
Vraťme se k tomu zápasu s Plzní, co se
tam stalo?
Tam se na vápně ke mně odrazil míč, někdo
z Plzně mě přistrčil. V tu chvíli jsem měl balón
nakopnout pryč, ale já jsem se rozhodl vyřešit
to fotbalově. Následně přišla ztráta a lehce
jsme dostali gól. Po zápase jsem na to hodně
myslel, mrzelo mě to vůči klukům, že jsme přišli o ten bod, který by byl v tom zápase super.
Ale dlouho jsem to neřešil, všichni mi řekli,
i trenéři, že takových chyb ještě bude a je to
ponaučení. Druhý den už jsem to hodil za
hlavu a připravil se na další zápas.
Je tahle psychika pro fotbalistu klíčová?
Tahle stránka je jedna z nejdůležitějších.
Když se fotbalista nedokáže vyrovnat s takovými chybami, tak dlouho na té nejvyšší
fotbalové scéně nevydrží.
Ty už jsi v Hradci Králové přes čtyři roky,
co plánuješ do budoucna?
Musím hrát, odehrát co nejvíce zápasů
a sbírat nějaké body, co se týče vstřelených
branek a asistencí. Pak se uvidí, jestli mě to
z Hradce katapultuje někam dál. Byl bych
strašně rád, podívat se někam jinam. Každopádně teď je na prvním místě bojovat
v Hradci a hlavně zachránit tu první ligu.
Plán do závěrečných kol je tedy asi jasný?
Cíl máme jasný. Udělat co nejvíc bodů, musíme se zachránit, aby byli všichni rádi, že
se zachráníme a první liga tady zůstane.
Chtěl bys něco závěrem vzkázat i fanouškům?
Fanouškům chci vzkázat, aby měli trpělivost. Teď nás čekají strašně těžká dvě kola,
přijede Sparta a pak Jablonec. Musí vydržet,
podporovat, i když se nedaří a my se jim to
budeme snažit vrátit na hřišti, aby se jim ta
naše předvedená hra líbila.

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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FOtbiLiArd
v HrAdCi KrÁLOvÉ
Různé netradiční hry již nejsou navázané pouze na Ameriku či západní Evropu. Pryč jsou
doby, kdy si mladý člověk zašel do hospody pouze sednout na pivo, dát si svých pár „škopků“
a jít domů. Mladý člověk se chce bavit na každém kroku. A právě se zábavou přichází na náš
trh interiérové studio MIS a s hrou FOTBiliARD. Naši fanoušci se v rámci předprodeje lístků
na domácí utkání s Bohemkou a nyní se Spartou mohli s touto hrou seznámit zahrát si ji se
svým oblíbeným hráčem. Dnes je tato NOVINKA k dispozici fanouškům vedle pivního městečka u vchodu na stadion.
O hře, o co vlastně jde: Jedná se o spojení fotbalu a biliardu. Hraje se na zvětšené odolné
biliardové ploše potažené exkluzivní umělou trávou. Místo koulí se používají fotbalové míče
a místo tága jsi ty a tvá vytříbená kopací technika spojena s biliardovou taktikou. Pravidla
a proporce základní verze hry jsou uzpůsobena tak, aby si každý perfektně zahrál, a to hned
od začátku. Oproti biliardu to má spád!!! Bavíš se v jednom kole, jednou se raduješ, za chvíli
rozčiluješ! Fotbiliard baví nejen fotbalisty a hráče biliardu, ale všechny soutěživé hráče nebo
hráčky, co se večer rádi pobaví u zábavné míčové hry. webovky: www.fotbiliard.cz.
O bezva nápadu a vpádu na český trh jsme si povídali s výrobcem a autorem projektu
FOTBILIARD v České republice JANEM HORáKEM.
Jak to všechno vlastně vzniklo? Jak vznikl
nápad Fotbiliard?
Na jedné sociální síti mě zaujalo video podobné hry ze zahraničí. Hned jsem jako fanoušek fotbalu dostal chuť vyzvat své
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kamarády, ale po době hledání jsem bohužel (bohudík) nikde v ČR hru nenašel. Jelikož jsem podnikavý typ a provozuji
truhlářskou výrobu s interiérovým studiem,
nic mi nebránilo zajímat se o hru blíže i z výrobního hlediska. Rozhodlo
vlastní nadšení ze hry a široká
fotbalová a vůbec sportovní
základna v ČR.
Kde si FOTBILIARD budeme
moci zahrát?
Pro zájemce o hraní máme
stránky www.fotbiliard.cz a Facebook, poskytující veškeré
informace, kde a za jakých
podmínek lze hrát. V přípravě
je vlastní komunikační portál
pro hráče. Nyní cílíme právě
na Hradecký kraj (Atrium, Malšovický stadion, Futurum)
a vybíráme vhodnou restauraci, kde bude hra nastálo.
Co jako potenciální hráč
musím udělat abych si mohl
zahrát?
Jediná podmínka je nezávazné hlasování, kde byste si

chtěl zahrát (kraj, město). Hlasovat můžete
na našich webovkách (CHCI HRÁT – vyplnit
hlasovací formulář) nebo bezplatnou SMS
ve tvaru FOTBILIARD HLAS EMAIL KRAJ
MĚSTO poslat na číslo 722 266 266.
Proč jste začal zrovna v Hradci Králové,
potažmo v FC Hradec Králové?
Jsem z východních Čech a hradeckému fotbalu strašně přeju, takže mi vše bylo blízké.
Jaký máte názor na Hradeckou kopanou?
Prvně mě neskutečně točí čekání na fotbalový stadion a vytáčejí mě názory typu „že
pro pár nadšenců stačí malinký krcálek“.
Podle mě si spousta lidí neuvědomuje, jak je
východočeský fanoušek vyprahlý po svém
fotbalovém chrámu jako ho mají všude jinde.
A že tu ta základna je, stačí mrknout na mapu

východních Čech. Věřím a cítím, že s novým
stadionem nastane nečekaná exploze o které
se spoustě lidem ani nesní – přední příčky tabulky a dokonce evropské poháry.
A co současná sportovní stránka?
Pokud se bude rozhodovat na trávníku, tak
věřím, že se liga udrží. Beze srandy a ironie.
Tým dokazuje, že na ligu má.
Zpět k FOTBILIARDU, jaký máte s tímto
projektem cíl?
Cílem pro rok 2015 je dostat se do podvědomí všem soutěživým lidem, co rádi chodí
za zábavou. Chceme FOTBILIARD nasadit
do restaurací, pubů a jiných seriozních podniků. Ideálně vidíme FOTBILIARD využitý
vedle bowlingové dráhy a jiných zábavných
her v restauracích.
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ženSKÝ FOtbAL

1. liga žen, ročník 2014/2015
Minulou sobotu začala i ženám FC Hradec Králové fotbalová liga žen. Svěřenkyně trenérů
Vladislava Táborského a Jiřího Hrušky hostily soupeře ze všech nejtěžších, aspiranta na titul,
pražskou Slávii. Překvapení se nekonalo a hradecká děvčata odešla poražena 0:8.
FC Hradec Králové – SK Slavia Praha 0:8 (0:7)
Branky: 45. a 60. Budošová, 2. Kožárová, 9. Pěničková, 11. Svitková, 15. Cahynová, 28.
vlastní, 35. Necidová. FC HK: Konrádyová (10. Hlaváčková) – Boráková, Vlasatíková, Kinclová, Valentová – Kozáková, Skálová, Benešová, Vaníčková (50. Hrbková) – Hlaváčková
10. Ninczová), Táborská. Slavia: Sladká – Tomášková (45. Němečková), Budošová, Necidová, Benýrová – Divišová (19. Houzarová), Cahynová (46. Juračková), Pěničková, Svitková, Malinová (70. Sehnálková) – Kožárová
Trenér Táborský: „V silně kombinované sestavě, kdy musely nastoupit čtyři juniorky, jsme
nestačili na favorita soutěže a navíc se hned v první minutě zranila brankařka a dochytala
hráčka z pole. Na 1. jarní kolo musíme zapomenout a připravit se na důležitější zápasy, co
nás čekají v boji o záchranu.“
vzhledem k tomu, že hodně hráček není
K rozhovoru o nadcházející sezóně jsme přikmenových z Hradce a trénují individuálně
zvali šéf trenéra JiříHO HRUŠKU, a první
nebo v jiných oddílech. Účast nebyla ideální
otázka směřovala na dlouhou zimní přítaké vzhledem k pracovním povinnostem,
pravu.
protože je potřeba si uvědomit, že všechna
Tak tu jsme zahájili 6 .ledna, vesměs v doděvčata jsou amatérky. Tím pádem převahu
mácích podmínkách. Scházeli jsme se třina trénincích měly juniorky, kde účast byla
krát týdně převážně na umělé trávě na
Všesportovním stadionu,která už něco pamatuje a rozhodně
ideálním prostředím
k tréninku není, ale
holky jsou na skromnější podmínky zvyklé
a jsme rádi, že můžeme na terénech
beze sněhu trénovat.
Musím vyzdvihnout,
že hřiště bylo vždy
dobře připravené. Zároveň jsme praktikovali krátká víkendová
soustředění.
Jaká byla účast a splnila příprava účel?
Trénovalo se společně
s juniorkou a účast
Ilustrační foto ze zápasu se Slavií z minulé sezóny.
hráček byla kolísavá
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Tabulka 1. ligy žen, sezóna 2014/2015, po 13. kole
1.
2
3
4
5
6
7
8

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

13
13
13
13
13
13
13
13

12
12
9
4
5
3
1
1

na úrovni. Hlavní důraz jsme kladli na přípravné zápasy, kdy jsme každý víkend hráli
s kvalitními soupeři.
Co vás na jaře čeká?
Hlavní trenér Vladislav Táborský (bývalý
brankař Dukly a syn internacionála Vladislava Táborského ze Sparty)
nemá jednoduchý úkol… – záchranu. Po podzimu jsme na
předposledním místě a při vědomí, že poslední celek poprvé
v historii sestupuje přímo bez baráže, tak samozřejmě obavy jsou
na místě.
Jaká je situace v družstvu?
S přípravou začala po dvouleté
přestávce zkušená Jana Hlaváčková, a pokud dožene fyzickou
kondici, bude určitě přínosem.
Podařilo se přivést na střídavý start
útočnici Černou Moniku z Olomouce. Tady klady končí. Největší ztráta je zlomenina kotníku naší
nejlepší hráčky Lacinové, kdy lékaři bohužel zlomeninu nepoznali
a léčili to jako výron. Jarní výkop
tak nestihne a vůbec nevíme, co
s ní bude dál. Dále jsme ztratili na
půl roku reprezentantku do 19 let
Brůnovou Michaelu, která prodělala mononukleózu stejně jako
Cermanová Rozálie, která patřila
do kádru áčka a reprezentovala
do sedmnácti let. Po nemoci
ukončila činnost.
Prognózy nevypadají zrovna růžově …
Přesto přes všechno věříme v záchranu, a neumíme si představit,
že by se po 25 letech neměla

0
0
1
4
0
2
2
1

1
1
3
5
8
8
10
11

94:7
69:8
39:18
15:30
22:60
14:37
8:46
7:62

36
36
28
16
15
11
5
4

v Hradci Králové hrát liga žen. Nejvíce by to
postihlo naši talentovanou mládež, kde je řada
reprezentantek a patří ve všech kategoriích
mezi absolutní špičku. Toto nám zároveň dává
naději do budoucna, kdy na vlastní mládež
hodně sázíme.
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FAnOušKOvSKÁ StrÁnKA

Klokany jsme zdolali, Ježky bohužel ne...
Výhrou nad Bohemians, které jsme v posledním domácím utkání zdolali 1:0, posunul se náš tým po mnoha měsících ze
sestupových pozic SyNOT ligy. Ano – stálo
při nás potřebné štístko, když zelenobílí neproměnili za stavu 0:0 v první půli zápasu
penaltu. Ani náš výkon v úvodní pětačtyřicetiminutovce rozhodně nebyl „to pravé fotbalové ořechové“. Ale ve druhém poločase
Votroci zlepšili vše, od nasazení po fotbalovou kvalitu, a po brance kanonýra Davida
Vaněčka zůstaly 3 body doma! Start do jara
nám vyšel a všichni fanoušci si jen přáli potvrdit naše znovuzrození v Jihlavě.
Před utkáním s Bohemians vyšlo najevo, že
jeden z nejdůležitějších hráčů naší sestavy,
Emir Halilovič, má zdravotní potíže. Byť se
nakonec ty nejčernější prognózy doufejme
nepotvrdí, chybí nám jeho kvalita na hřišti již
několik zápasů a bylo jasné, že ani v Jihlavě
nebude trenérům Hradce Emir k dispozici.
Zvláštní situace byla také kolem našeho
útočníka a nejlepšího střelce Pavla Dvořáka.
Ten, podle informací Ing.Jukla, podepsal již
profesionální smlouvu právě s Jihlavou
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a v létě se bude tedy hlásit do přípravy Ježkům. Přitom by jistě, díky svým fotbalovým
kvalitám, měl nastoupit za Votroky v utkání,
které mohlo Jihlavu poslat do boje o záchranu. Fotbalový osud ale tento „oříšek“
rozlouskl žlutou kartou pro Pavla v utkání
s Bohemians, za kterou následovala automaticky „stopka“ na jeden zápas – a Pavel
měl tak v tomto zápase, z jeho pohledu až
bratrovražedném, volno.
V každém případě však současná absence
Haliloviče a Dvořáka byla velkým oslabení
týmu Votroků, především pro naši ofenzívu
jde o klíčové muže a bylo tedy velkým otazníkem, jak se s nastalou situací dokáže náš
tým v Jihlavě vypořádat.
Čertu žel (jak říká velký příznivec Votroků
Koule), na Vysočině Votroci nesehráli věru
povedený zápas. Začátek nás přitom navnadil na příjemnou notečku, vždyť již po pár
desítkách vteřin vyšla našim hráčům pěkná
kombinace na polovině domácích, po které
se mladíček Trubač ocitl tváří v tvář domácímu gólmanovi Hanušovi. Leč příležitost jít
do rychlého vedení zůstala nevyužita a před

námi se odehrával zápas plný oboustranných nepřesností. Bylo zřejmé, že ani jeden
tým není v nějaké TOP formě a o výsledku
rozhodne chyba. Té jsme se dopustili my,
když David Štípek nešikovně ve vlastním
vápně nechal ruku od těla, domácí hráč o ni
otřel míč po dlouhém centru z pravé strany
a rozhodčí Hrubeš odpískal proti Hradci penaltu. Domácí kapitán Vaculík s ní naložil
jinak, než týden před ním „klokan“ Jindřišek,
poslal merunu za záda bezmocného
Koubka a důležitou první branku tak dali domácí. Votroci nuceně střídali během první
půle zápasu zraněného Petra Mareše, na
jehož postu musel zaskočit Honza Schejbal.
Ve druhém poločase se premiérově v našem dresu objevil David Petrus, poté ještě
Tito, ale ani oni, ani žádný z jejich spoluhráčů nedokázali dopravit míč do sítě domácích. Naopak – Jihlava upravila po
rychlém brejku do naší otevřené obrany na
konečných 2:0.

V Jihlavě Votroci zklamali fanoušky, trenéry
a snad i sebe samotné. Jak někdo trefně napsal na web „podlízátka“ hned po utkání,
„nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali“.
Ale i prohrát se musí se ctí – taková byla porážka od Plzně. Porážka v Jihlavě byla bídná. Výkon Votroků na Vysočině byl nudný,
žádný jednotlivec výrazně nevyčníval z průměrné šedi. JIhlava se dala zvládnout
enormním nasazením – ale to Votrokům tentokrát chybělo.
Výsledky Budějic a Liberce v minulém kole
SyNOT ligy nás zatím ponechaly na nesestupovém místě, ale týmy před námi
nám ujíždějí. A dnes hostíme soupeře z nejtěžších – pražskou Spartu. A další kolo – to
je páteční předehrávka u jabloneckých
„Galaktikos“. Bát se ale nesmíme nikoho –
protože my ty body strašně nutně potřebujeme!!!
NIC NEŽ HRADEC!
Gunny

O čem Se mLuví nA FACebOOKu
Tentokrát jsme pro vás vybrali diskuse, které se týkaly předzápasového dění před utkáním se Spartou Praha. Děkujeme
všem za podporu!
Jarka žáková: Tak jsme rozjetý, ukážeme, kdo je Hradec.
Když je „nedáme“ v hokeji, při tom jak napískávají rozhodčí,
tak je „urveme“ ve fotbale!!! Jsme jeden tým!!!
Kubajs Hlavisimo: tak to snad konečně půjdu!
Dominik Jon: jdu to je pěknej čas.
lukáš Odl: Další 3 body doma.
ludvík Vilím: Do 13h v práci, tak pak akorát na Malšák.
Jarka žáková: Tak kluci a pomstěte naše hokejisty, poražte SPARTU!!!
Marek Máára Hájek: Uděláme!! Pojďme HRADEC DO TOHO!
Marek Máára Hájek: Hlavně se z nich nepo****! Bojovat, jezdit po zadku a trefovat zařízení.
Můžeme jen překvapit. HRADEC!!
Daniel Tyč: Tak bral bych návštěvu z roku 2010 a vůbec nebudu nadávat když info pro novináře bude 6000. A když už jsme u toho, tak i výsledkem z toho roku nepohrdnu.
Jan Chudý: Půjdu a očekávám maximální výkony a minimálně remízu.
Dominik Jon: Přes 10000 přijde doufám.
Vladimír Macháček: Bude asi plno, začátek je v dobré době, hlavně, aby počasí vydrželo.
Jan Vykoukal: Doufám, že rozhodčí o zápasu nerozhodnou podobně jako v Teplicich!! To
je hnus velebnosti!! Pak nemá smysl ani hrát a můžou napsat 3 body rovnou Spartě!!
Jarka žáková: Tak určitě, už na to čekáme, jak tu Spartu „zpráskáme“! Tak jen doufám, že
nebudou nafilmované penalty proti Hradci, jako to bylo teď s Teplicemi, když Sparta nevyhrávala!!! Kluci to zvládnou, na Spartu máme!!
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rOZLOSOvÁní A vÝSLedKY
Synot liga – jaro 2015

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

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

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
1:0
0:0
0:2

20. kolo (13.–15. 3. 2015)
Hradec Král. – Bohemians 1:0
Příbram – Slovácko
1:0
České Buděj. – Jihlava
1:3
Ostrava – Liberec
3:3
Teplice – Brno
0:1
Slavia – Boleslav
3:4
Dukla – Plzeň
2:3
Jablonec – Sparta
0:0
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2:0
3:1
2:0
0:0
3:0
1:0
1:0
2:0
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