všesportovní stadion hradec králové

Neděle 19. dubna 2015 v 17.00 hod.

Zápas 24. kola

FC Hradec Králové – 1.FK Příbram

Program 24. kola (17.–19. 4. 2015)

Program 25. kola (24.–26. 4. 2015)

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

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

partner utkání:

O dNešNím sOuPeŘi
1.FK Příbram, a.s.

Začátky fotbalové činnosti 1.FK Příbram jsou datovány
k roku 1919. V tomto roce začaly hrát fotbal na Březových Horách malé skupinky fotbalistů. Rok 1924 je
pro historii klubu významný, protože byl na Březových
Horách založen sportovní klub s názvem SK Březové
Hory – předchůdce současného 1.FK Příbram.
Nejdůležitějším letopočtem v historii fotbalového
klubu je rok 1928, kdy byla podepsána smlouva mezi
SK Březové Hory a obcí Lazec o pronájmu pozemku,
na kterém vzniklo fotbalové hřiště. Na tom samém
místě se hrají zápasy i v současné době.
Historicky první utkání sehrál tým SK Březové Hory
na svém hřišti 30. června 1929. Soupeřem domácích byl SK Slovan Lochovice. O několik týdnu později bylo sehráno první derby mezi SK Březové Hory
a SK Horymír Příbram. Horymír Příbram, který byl
předchůdcem současného Spartaku Příbram a je 5.
nejstarším klubem v historii českého fotbalu.
V letech 1934–1939 procházel klub velkou krizí. S ní
byly spojeny také obavy o jeho zánik. Z této doby je
zachováno jen několik málo záznamů. Ve válečném
období měli lidé zcela jiné myšlenky, ale fotbal jim
dělal stále radost a nezanevřeli na něj. Rok 1940 je
spojen s velkým hráčským pohybem mezi SK Příbram a SK Březové Hory.
V roce 1955 byl otevřen rekonstruovaný stadion. Byl
přejmenován na Hornický stadion Baníku Příbram.
V letech 1958 až 1959 se podmínky pro fotbal na
Březových Horách zlepšily. Velký podíl na tom měl
příchod funkcionářů Jaroslava Cafourka a Miroslava
Horáčka.
Rok 1960 byl spojen s postupem klubu do I. B třídy
a další rok následoval postup do I. A třídy. Počátkem
tohoto roku nastupil jako trenér Baníku Příbram,
známý internacionál a jeden z nejlepších hráčů finále
MS 1934 v Itálii, Štefan Čambal.
Historicky první mezinárodní utkání sehrál Baník Příbram 19. červenec 1960 s Arsenalem Kyjev, účastníkem I. ligy SSSR. Zápasu přihlíželo více než 3 500
diváků a skončil výsledkem 1:1.
V sezoně 1967–1968 v Příbrami působilo celkem 5
fotbalových mužstev a město nebylo spojováno jen
s uranem, ale hlavně s fotbalem. Došlo k postupu
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klubu do divize a tým v následném roce potvrdil svojí
kvalitu dalším postupem do 3. ligy. V roce 1972 byl
klub přejmenován na SK Uranové Doly Příbram.
Další roky se v Příbrami hrála pravidelně 3. liga. Následoval zlomový okamžik., kterým byla sezona
1974–1975 a postup do II. ligy.
V roce 1978 klub oslavil 50 let od svého vzniku.
V rámci oslav byl sehrán zápas mezi bývalými hráči
Slavie Praha a Baníku Příbram. O dva roky později
byla na stadionu TJ UD Příbram dokončena rekonstrukce a rozsáhlá výstavba stadionu. Do práce se
zapojily stovky zaměstnanců Uranových dolů, kteří
zde dobrovolně pracovali ve všedních i svátečních
dnech. Jako první byla v rekordním čase vybudována
sypaná krytá západní tribuna pro 3500 diváků.
Nástup Jaroslava Starky na scénu příbramského fotbalu nastal v roce 1990–1991. Tehdy začal působit
jako vedoucí mužstva. Asi nikdo v této době netušill,
že pro klub udělá za několik let tolik práce a stane se
jeho hnacím motorem, majitelem a prezidentem.
V roce 1994 se Dukla Praha vzdala účasti v II. lize.
Začalo se tedy řešit, kdo ji nahradí. V úvahu přicházel také FC Portal Příbram, jako druhý tým v ČFL,
nebo sestupující Bohumín. Volba svazových činovníků padla na příbramský klub. Důležitým v historii
klubu bylo sloučení tehdejšího FC Portal Příbram
s Duklou Praha. Většina druholigových hráčů odešla
na Julisku a v Příbrami hrálo „béčko“ třetí nejvyšší
soutěž ČFL. Návštěvnost na rezervní tým byla vyšší
nežli v hlavním městě na A-tým Dukly. V roce 1997
Dukla Praha vybojovala postup do první ligy. Vedení
klubu se však nedohodlo s armádou a celý klub odešel k Litavce. Příbramští příznivci se tak poprvé v historii dočkali ligového fotbalu. Na první zápas dorazilo
8000 fanoušků a historicky první ligovou branku vsítil Petr Papoušek.
O rok později se do názvu klubu vrátilo i jméno města
„Příbram“ a v zápisech bylo uvedeno jako Dukla Příbram. Dnešní název 1.FK Příbram má klub od roku
2008 (několik let předtím bylo v názvu jméno generálního partnera Marila).
Klub založil fotbalovou Akademii 1.FK Příbram, která
je pilotním projektem podobného druhu.

sOuPisKA 1.FK PŘíbrAm, a.s.
Synot liga – jaro 2015

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

KeLeMen

Marián

07. 12. 1979

22

KrBeČeK

Lukáš

27. 10. 1985

28

KOČí

Ondřej

07. 04. 1995

BOHáČ

Marek

31. 10. 1988

3

MaTěJů

aleš

03. 06. 1996

4

HáJOVSKý

Tomáš

10. 12. 1982

5

ZáPOTOČný

Tomáš

13. 09. 1980

6

šinDeLář

Jakub

24. 02. 1994

7

niTrianSKý

Milan

13. 12. 1990

24

DiVíšeK

Josef

24. 09. 1990

29

HnaníČeK

Josef

28. 12. 1986

30

TregLer

Jaroslav

01. 12. 1995

10

FiLLO

Martin

07. 02. 1986

11

ZeMan

Martin

28. 03. 1989

12

ryS

Petr

15. 01. 1996

14

SucHan

Jan

18. 01. 1996

15

HrOneK

Petr

04. 07. 1993

18

KrBeČeK

Tomáš

27. 10. 1985

20

POLanSKý

ivo

05. 03. 1991

21

Mareš

Jiří

16. 02. 1992

23

KraMeš

Martin

17. 08. 1993

25

PiLíK

Tomáš

20. 12. 1988

MOuLiS

Pavel

07. 04. 1991

FOřT

Pavel

26. 05. 1983

BeDnář

roman

26. 03. 1983

9
19

Realizační tým:
Pavel TOBiáš – Trenér, Daniel Huňa – asistent trenéra, Kamil TOBiáš – asistent trenéra,
Pavel Průša – Trenér brankářů, as. MuDr. Jaroslav MaDunicKý – Lékař, MuDr. radim
HOráK – Lékař, MuDr. Milan LOuDa – Lékař, Martin šiMr – Masér, Vladimír aDaM –
Masér, Jiří šiMr – Kustod, Marie LuDVíKOVá – Fyzioterapeut
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁPAsY

22. kolo: Fc Hradec Králové – ac Sparta Praha 0:3

Bohuslav Pilný: „abychom
uspěli proti takovému favoritovi, tak bychom museli být
produktivnější, což se v tom
zápase bohužel nestalo.
V podstatě náš odpor zlomil
druhý gól, který jsme dostali,
když jsme byli v největším tlaku a Sparta si
už pak zkušeně vítězství pohlídala. Máme
před sebou osm kol a budeme bojovat dál!“
Marek Plašil: „Věděli jsme
že se Spartou to bude těžký
zápas, ale řekl bych, že jsme
byli obstojným soupeřem.
Bohužel jsme inkasovali první gól, ale i potom jsme si
vytvořili dost šancí, ale vyrovnávací branku se nám nepodařilo vstřelit.

naši hru jsme ještě více otevřeli, ale dostali
jsme další dva góly.“
Tomáš Malinský: „Je to pořád jedna a ta samá písnička
– dostaneme se do finální
fáze, ale nejsme schopni ji
proměnit. a od toho se odvíjí
potom celý zápas, kdy soupeř vstřelí tři góly a my místo
abychom se nějakým gólem na něj dotáhli,
tak nás protivník potrestá. i když ve druhém
poločase jsme měli výborný nástup a kdyby
se nám podařilo vyrovnat, tak si myslím, že
by jsme dokonce mohli ten zápas otočit. ale
bohužel pak přišla taková hloupá branka
a tam se zápas zlomil. a už jsme ani neměli
síly na to dál soupeře potrápit.“
Pavel Dvořák: „Sparta byla
lepší v držení míče, byla silná
na balonu a to bylo vidět.
Snažili jsme se hrát aktivně,
ale v prvním poločase jsme
si moc šancí nevytvořili. na
začátku druhého poločasu
jsme měli patnáct minut dobrých, jen prostě
škoda, že z těch šancí, co jsme si vytvořili,
se nám nepodařilo vyrovnat. Potom by ten
zápas mohl dopadnout všelijak. a samozřejmě nás ta druhá branka zlomila, Spartu
uklidnila a prakticky bylo po zápase. rozhodla druhá branka.“
Připravil Petr Přibík

22. kolo Synot ligy, 4. dubna 2015:
FC Hradec Králové – AC Sparta Praha 0:3
(0:1)
Branky: 31. Kadlec, 63. Lafata, 87. Krejčí.
rozhodčí: Proske – Pelikán, Vysloužil. Počet
diváků: 7100.
Fc HK: Koubek – Holeš, rolko, chleboun,

Plašil (68. Shejbal) – Trubač, Černý (83. Tito)
– štípek (64. Vaněček), Halilovič, Malinský –
Dvořák.
ac Sparta Praha: štěch – Mareček (88.
chvátal), Brabec, Holek, costa – Vácha, Matějovský – Kadlec (85. řezníček), Dočkal
(78. Konaté), Krejčí – Lafata.

Utkání s úřadujícím Českým mistrem Spartou Praha začalo tlakem hostí a hradecká
obrana v čele s brankářem Koubkem se
musela hodně ohánět. Po půlhodině hry
dal Kadlec první gól do domácí branky, ale
pak začal hrát Hradec. Po změn stran šli
domácí ještě více za tím, aby utkání otočili.
Bohužel žádná z velkých příležitostí se neujala a tak po hodině hry přidala Sparta
druhý gól a bylo rozhodnuto. Votroci podali statečný výkon a na jejich výkonu se
dá stavět! Jen trošku zlepšit produktivitu!

naVšTiVTe weBOVé STránKy FOTBaLOVéHO KLuBu Fc HraDec KráLOVé

www.fchk.cz
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OHLÉdNuTí ZA miNuLÝmi ZÁPAsY

23. kolo: FK Baumit Jablonec – Fc Hradec Králové 4:0

Bohuslav Pilný: „co se týká
hry, tak jsme podali v Jablonci solidní výkon, ale degradovali jsme jej tím závěrem, kdy
jsme obdrželi ke konci zápasu další dva góly. Ta porážka
se zdá být dost krutá, ale na
druhou stranu pro nás zápasy o všechno teprve přijdou a my se na ně musíme připravit.
Teď nám teprve začne ta pravá válka!“
Jakub Chleboun: „Výsledek
je pro nás krutý, protože hrou
jsme se soupeři vyrovnali, ale
bohužel rozhodly naše individuální chyby. Tak jako v utkání se Spartou. nám se to
teď hodně opakuje. Bohužel

nejsme schopní dát gól a to nás hodně trápí.
Hodně branek dostáváme a žádné nedáme.
V týdnu se připravíme na Příbram a doufám,
že se to teď všechno v dobré otočí!“
Tomáš Holeš: „Do zápasu
jsme vstoupili dobře, snažili
jsme se hrát aktivně a hned
ze začátku jsme měli velkou
šanci Danem Trubačem, ale
brankář ho vychytal. Pořád
jsme soupeře napadali, ale
bohužel jsme v prvním poločase inkasovali
takový nešťastný gól. Po obdržené brance
jsme museli naši hru otevřít a hráli jsme na
riziko. Do 77. minuty jsme byli dobří, běhali
jsme a hráli aktivně. několik šancí jsme si
vytvořili, ale pak jsme dostali druhou branku,
zápas jsme nedohráli dobře a neměli jsme
sílu na to aspoň vyrovnat. V samém závěru
jsme dostali ještě další dva zbytečné góly.“
David Štípek: „Začátek jsme
neměli špatný, Dan Trubač se
dostal do šance, ale gól jsme
nedali. a to se nám stává
v posledních utkáních pravidelně. Potom hra byla vyrovnaná a možná jsme byli
trošku lepší. Vytvořili jsme si několik závarů
před brankou soupeře. ale naše slabina
v posledních zápasech je koncovka. Branku
jsme dostali po naší chybě dost lacině. Do
2. poločasu jsme nastoupili s tím, že s výsledkem něco uděláme! Vytvořili jsme si
šance, ale opět ta naše koncovka... Jablonec nás pak potrestal. a v závěru jsme si
shodili celý zápas.“
Připravil Petr Přibík

23. kolo Synot ligy, 10. dubna 2015:
FK Baumit Jablonec – FC HK 4:0 (1:0)
Branky: 33. a 92. greguš, 77. Masopust, 89.
novák. ŽK: 50. Pospíšil, 81. romera –
40. Trubač, 74. Malinský. rozhodčí: Jílek –
Vaňkát, Kubr. Počet diváků: 4063.
FK Baumit Jablonec: Hrubý – romera,

Beneš, Pernica, novák – Hubschman, greguš – Kopic, Pospíšil (83. rossi), Mingazov
(60. Masopust) – šabala (70. Doležal).
Fc HK: Koubek – Holeš, rolko, chleboun,
Plašil – Černý (28. Halilovič), Čermák – štípek (57. Shejbal), Trubač (73. Vaněček), Malinský – Dvořák.

K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na sever Čech,
kde se utkali s týmem
Jablonce. Východočeši si přivezli krutou
čtyřgólovou porážku, ale jejich hra tomu
neodpovídala. Jinak to byl vyrovnaný
zápas, ve kterém Hradec vstřelil Davidem
Vaněčkem dva góly, které ale rozhodčí
neuznal. Domácí se dostali po půlhodině
hry do vedení a Votroci se snažili v dalším průběhu o vyrovnání. To se jim přes
řadu šancí nepovedlo. V samém závěru
přidali domácí další branky a o osudu
utkání bylo rozhodnuto. Těžké duely
s týmy, které bojují o Poháry mají Hradečáci za sebou a teď přicházejí zápasy
pravdy, ve kterých musejí bodovat! Kluci,
hlavu vzhůru a držíme vám palce!
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JAK TO bYLO NAPOsLedY
10. kolo Synot ligy, ročník 2014/2015

utkání v Příbrami nebývají pro Východočechy nikdy jednoduchá. Vždyť za poslední
čtyři ligové ročníky tam Votroci uhráli pouze
dvě bezbrankové remízy a ve dvou případech odjeli s prohrou 0:1. To znamená, že
ve čtyřech soubojích nevstřelili na hřišti u Litavky ani gól, což je velmi tristní bilance.
nejinak tomu bylo i v sobotu 4. října 2014,
kam svěřenci trenéra Prokopce odcestovali
s touhou tuto šňůru přerušit a do průběžné
tabulky Synot ligy rozjetého ročníku
2014/2015 si připsat tolik potřebné body.
1.FK Příbram – FC HK 1:0 (0:0)
Branka: 74. neves, ŽK: Mareš, chleboun,
rozhodčí: Franěk – Kubr, Fišer
1.FK Příbram: Boháč – Sus, Hájovský, Zá-

potočný, neves – Pilík, Krameš (72. Deli),
Hnaníček, Zeman – Fillo – řezníček
Fc HK: Kuciak – Holeš, chleboun, Plašil,
Mareš – štípek, Hable (78. Prokeš), Križko,
Halilovič – aleš Čermák (70. Kotiš) – Shejbal
(46. Dvořák)
Do utkání v Příbrami Votroci nastoupili po
třech ligových prohrách v řadě. Soupeř naopak zvítězil v posledních dvou utkáních,
kdy jejich tým vedl nový trenér Pavel Tobiáš.
Situace v tabulce velela našemu týmu jediné
– neprohrát. To se bohužel nepodařilo.
V úvodu zápasu byli Votroci rozhodně aktivnějším týmem. Již ve 3. minutě se dostal po
rK k hlavičce Marek Plašil, ale tísněn branku
těsně minul. Vzápětí po dalším rohu Votroků

Ilustrační foto ze sezóny 2011/12 – v hradeckém dresu zleva Radek Hochmeister,
Jakub Chleboun a Pavel Dvořák...
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...a na této fotografii je zleva Pavel Černý, Michal Pávek a Jakub Chleboun.
pálil z vápna vysoko nad Mareš. O chvíli
později již bylo horko i před Kuciakem, který
v tomto zápase dostal poprvé po svém příchodu do Hradce Králové přednost v brance
Votroků. Domácí Pilík odcentroval od pravé
postranní čáry a míč jen prosvištěl před nabíhajícími příbramskými hráči. První velká
šance zápasu přišla ve 13. minutě opět po
centru domácích z pravé strany, když Sus
našel ideálně nabíhajícího Filla, ale ten naštěstí pro Votroky míč hlavou netrefil. Domácí si i nadále udržovali územní převahu,
ale bez šancí. Votroky brzdila nepřesnost
v rozehrávce. Ve 29. minutě Příbram po sérii
narážeček v našem vápně připravila palebnou pozici pro Suse, ale proti jeho povedené střele výtečně zasáhl Kuciak. Votroci
měli možnost k zakončení opět po rK v minutě 33., kdy se k míči dostal Plašil, ale míč
mu sklouznul a skončil daleko mimo. Ve 42.
domácí řezníček vyzkoušel Kuciaka z 25
metrů, ale náš brankář se umístěnou střelou
k levé tyčce překvapit nenechal. V první pětačtyřicetiminutovce tak řídce obsazené tribuny, na kterých Votroky aktivně
podporovalo asi 40 věrných fanoušků, žádnou branku neviděly.
Druhou polovinu zápasu zahájili Votroci
s jednou změnou v sestavě. na hrotu vystřídal Shejbala Dvořák. Votroci dokázali více

držet míč na útočné polovině a v 54. se dokonce hnali ve třech proti otevřené obraně
domácích. Finální příhra na Haliloviče však
nebyla ideální a tak k ohrožení branky Boháče vůbec nedošlo. Velké vzrušení přinesla na tribuny situace v 62. minutě, kdy
domácí Hnaníček rybičkou poslal míč do
boční sítě. Tribuny však mylně viděly míč
v brance Kuciaka a nesly s velkou nevolí
fakt, že rozhodčí stejně odmával ofsajd. radovat se mohli domácí diváci málem v minutě 67., když po rK hlavičkoval těsně vedle
pravé tyčky Kuciaka Zápotočný. Stejný hráč
opět po rohu protáhnul výborně zasáhnuvšího Martina Kuciaka. nakonec se však Votroci sérii rohů a vzrůstajícímu tlaku
domácích neubránili, když nevés přesnou
hlavičkou k pravé tyči překonal Kuciaka
a poslal domácí v 74. minutě do vedení 1:0.
Vyloženou šanci vyrovnat měl v 78. po krásném uvolnění od Plašila Križko, ale sám
před brankou napálil míč vedle. a stejný
hráč spálil „tutovku“ v minutě 81., když sám
z blízka hlavičkoval nad domácí branku.
a když jsme další možnost srovnat stav zápasu promarnili i v poslední minutě, skončil
zápas prohrou Votroků 1:0.
Po dobrém úvodu soutěže se tak nyní, po
čtyřeh prohrách v řadě, Votroci dostali až na
samotné dne tabulky SynOT ligy.
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HrÁči, KTeŘí „ObLÉKLi ObA dresY“
Michal Lesák

Jedním z nemnoha hráčů, kteří prošli oběma kluby, je MICHAL LESÁK, dlouholetá opora
zadních řad Hradce, která se objevila v kádru Příbrami dokonce dvakrát.
MICHAL LESÁK
*18. srpna 1975 v Kutné Hoře
ano, Michal se opravdu narodil v Kutné
Hoře, ale celé dětství prožil s rodiči a sourozenci v chotěboři, kde začal v žáčcíc
v místní jedenáctce a okresních či krajských
výběrech. Ovšem tehdy ještě jako útočník
nebo ofenzivní záložník. Díky těmto úspěchům se dostal do hledáčku trenéra žáků
Spartaku Hradec Králové ivana Černíka,
který zajistil jeho přechod do tehdejšího
Spartaku v Michalových čtrnácti letech.
V nejtěžších letech puberty přešel na střední
školu „strojárnu“ a bydlel na internátu. Za
svého si ho vzala rodina hradecké legendy,
mistra ligy Ladislava Pokorného, kde přes
týden se stejně starým Petrem Pokorným,
zároveň spoluhráčem z žáků, bydlíval.
V žácích 1989–90 s ním byl v kádru, jak již
bylo zmíněno, stoper Petr Pokorný, v záloze
Petr Samek, kanonýrem byl aleš Bednář.
Jako opora dorostu nakoukl na jaře 1993
v osmnácti letech, opět se svým souputníkem alešem Bednářem, do prvoligového
kádru. Většinou hrával za třetiligovou rezervu. V sezóně 1996–97 šel na hostování
do třetiligového Turnova (spolu s ním David
Kalousek, roman Kyral, Miloš Marek, Michal
šmíd), kterému se snažili neúspěšně pomoci k okamžitému návratu do 2. ligy.
Pak následovalo šest let v SK Hradec Králové, kde se vypracoval v oporu týmu. To již
na defenzivních postech, kde mohl prodat
svůj důraz v osobních soubojích, rychlost
a dynamiku.
V lednu 2003 odešel s Davidem Zoubkem
do Bohemians Praha. chtěl změnu, cítil
šanci dostat se přes pražský klub k zajímavému angažmá. Ovšem ekonomická situace
Bohemky vyústila v pád do 2. ligy. Druholi-8-

gový podzim 2004 se mu v Bohemce pod
taktovkou Dušana uhrina mladšího vydařil
a v lednu 2005 došlo k rychlé dohodě Vejsada – Starka, která vyústila v Michalův příchod do prvoligového 1. FK Příbram (spolu
s Huňou a Klesou).

Michal Lesák na Malšáku v červenci 1993...

Františkem rajtoralem,
novým trenérem se stal
Jarabinský.
angažmá se bohužel Michalovi vůbec nevydařilo. Přetržené kolenní
vazy z druhého kola mu
zhatily dobře rozjetou
kariéru.
na jaře 2006 nastupoval
jen příležitostně, ale již to
nebylo ono. V létě téhož
roku se vrátil do Příbrami. šel do známého
prostředí, ale zlomený
kotník ze zápasu s Mladou Boleslaví ho opět
přibrzdil. Promarodil půl
sezóny, trenéři se měnili,
klub hrál o záchranu.
Poté v létě 2007, po
hráčských zkouškách
v uhrinově Dynamu Tbilisi a kazašském Tobolu
Kostanaj, přišel posílit
slovenský prvoligový FK
aS Trenčín. V těch letech
...a o několik let později v příbramském dresu v zápase se Sparovšem byl slovenský
tou... (foto archiv Tomáše Rademachera a AC Sparta Praha).
klub na dně prvoligové
tabulky. umělá tráva, umělé osvětlení jako
Jaro 2005 se Michalovi opravdu vydařilo,
v Hradci Králové (Lízátka!), anglický trenér
okupoval post pravého obránce a jeho sporob Mc Donald, čeští spoluhráči Doubek
lupráce s Františkem rajtoralem nebo
a Kasálek, nizozemští majitelé, ale jinak
rudou Otepkou byla velmi úspěšná. Sehrál
krize.
11 zápasů a vstřelil tři branky, většinou po
Od roku 2008 působil již „jen“ v nižších sousehraných signálech, které týmu ordinoval
těžích – Olympie Hradec Králové, SK Převýtrenér Pavel Tobiáš s asistentem Danem
šov, náchod, SK Hlavice, Kratonohy.
Drahokoupilem.
V současnosti působí jako trenér mládeže
V létě 2005 přišla nabídka z Baníku Ostrava.
a organizační pracovník v královéhradecké
Po odchodu Pospěcha do Sparty a ukonOlympii.
čení kariéry radka Látala, Baník sháněl poTomáš Rademacher
sily na pravou stranu. Přišel se spoluhráčem
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JuNiOrsKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015

Jak výborně výsledkově vstoupili Votroci do sezóny, tak naopak jim poslední dva zápasy
nevyšly. nejprve v povelikonoční dohrávce podlehli Spartě Praha poměrně vysoko 0:4
a v domácím prostředí nestačili na 1.FK Příbram (1:2).
AC Sparta Praha jun. – FC Hradec Králové jun. 4:0 (2:0)
Branky: 84. a 88. Juliš, 20. Picault, 39. Jurdík. rozhodčí: Petřík –Matoušek, rodová. ŽK: Lacina, Heger. ac Sparta Praha: Miller – chvátal (57. špaček), Toml, Kulhánek, abayomi (46.
nečas) – Kitanovič, Moravec (80. Matějka), Miskovič, Schranz (67. Vokoun) – Picault, Jurdík
(67. Juliš). Fc HK: Ordelt – D. Drozd (46. Lacina), O. Kraják, Zorvan, P. Drozd (67. Ptáček),
Vobejda, Langr (46. Heger), L. Kraják, Schwarz, Zezula, Kayamba.
Votroci poprvé na jaře padli. V tréninkovém středisku Sparty Praha nestačili na domácí borce
a v obou poločasech inkasovali shodně po dvou gólech.
První závažnější akci zaznamenali domácí po nejistém výběhu gólmana soupeře, jenže zaváhání nedokázali potrestat. Hradečtí se prezentovali rychlou kombinační hrou až do chvíle,
kdy se v rozehrávce dopustili chyby a domácí Moravec od poloviny hřiště snadno proputoval obranou. nádherně načasovaná přihrávka na rozběhnutého Fabrice Picaulta mu pak do
cesty postavila už jen brankáře, jehož nebylo z první těžké překonat. Hra pak směřovala
jednoznačným směrem, po zaváhání hostů při rohu se do střelecké příležitosti dostal
Schranz, jenž nakonec poslal balón jen těsně vedle levé tyče. Ve 29. minutě se po odmlce
zapojil i Hradec a pokus to nebyl vůbec špatný, ovšem tečovaná rána Schwarze zamířila
nad břevno. O pár minut později musel úřadovat Ordelt a zhatil tak parádní akci Sparty. šest
minut před koncem prvního poločasu dokázali domácí vyprodukovat další branku. Po přetaženém rohovém kopu Miskoviče vracel balón do vápna Toml a kapitán Milan Jurdík jej
hlavou v malém vápně usměrnil k pravé tyči. V závěru mohl ještě druhý střelec zvýšit vedení,
ale samostatný únik zazdil střelou do vyběhnutého gólmana.
V úvodu druhé části zahrozili hosté a to především tečovanou střelou Zorvana, načež následovalo několik neúspěšných pokusů Sparty. Střídající Heger se zbavil obránce, jenže při střele
mu míč sjel z kopačky a zamířil mimo branku. Picaultovi se podařilo balón do branky dopravit
podruhé, ale gól nemohl platit pro signalizovaný ofsajd. V rozmezí několika minut pak byly k vidění brankové příležitosti na obou stranách, ovšem Picault, Heger ani Jurdík je nedokázali využít. už to vypadalo, že více branek v tomto duelu nepadne, jenže hosté dovolili letenským
fotbalistům v závěrečných minutách snadno skórovat. nejdříve dostal Lukáš Juliš prostor na
úrovni pokutového kopu, odkud první ránu Ordelt vyrazil, ovšem druhý pokus z voleje už skončil v síti. Dvě minuty před koncem duelu pak zaúřadoval Picault a ve finální fázi zvolil přihrávku
na znovu skórujícího Lukáše Juliše, který uklízel balón do odkryté branky. V posledních minutách byl balón na kopačkách hostů, kteří však již nedokázali ani kosmeticky výsledek upravit.
FC Hradec Králové jun. – 1.FK Příbram jun. 1:2 (1:0)
Branky: 25. Tito – 73. Moulis, 81. Lanka. ŽK: Tito – šindelář, Moulis. rozhodčí: adámková –
Hock, Tryzna. Počet diváků: 63. Fc HK jun.: Kuciak – Drozd D., Zezula, Drozd P., Kraják O. –
Zorvan (83. Kopřiva), Vobejda, Schwarz, Tito – Kraják L. (63. Langr), Joel (73. Heger). 1. FK
Příbram: Kočí – Mareš, Tregler, Divíšek, šindelář – Moulis, Hlinka, Ježdík, Junek (46. Lanka)
– Fořt, Brandner.
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Tabulka Synot ligy, sezóna 2014/2015, po 23. 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
FK Dukla Praha
1.Fc Slovácko
1.FK Příbram
Fc Baník Ostrava
Fc Vysočina Jihlava
Fc Zbrojovka Brno
SK Slavia Praha
Bohemians Praha 1905
Fc Slovan Liberec
Fc Hradec Králové
SK České Budějovice

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
17
15
11
8
8
8
8
7
7
7
6
6
3
4
4

2
3
5
4
8
7
5
5
7
6
5
7
5
11
6
6

2
3
3
8
7
8
10
10
9
10
11
10
12
9
13
13

54:17
40:10
45:16
33:26
36:26
26:32
32:31
26:34
18:28
23:28
25:31
31:36
24:34
26:32
18:42
19:53

59
54
50
37
32
31
29
29
28
27
26
25
23
20
18
18

26
21
14
1
-1
-5
-7
-7
-5
-9
-7
-8
-13
-13
-18
-15

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po neúplném 30. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

29
29
29
28
29
28
30
29
29
29
29
29
29
30
29
30
29
29
29
28

21
21
19
17
16
15
13
12
12
13
11
11
9
9
7
7
5
7
7
5

4
3
6
8
7
6
8
8
7
3
4
4
9
2
6
5
9
2
1
4

4
5
4
3
6
7
9
9
10
13
14
14
11
19
16
18
15
20
21
19

86:36
75:34
67:33
64:17
77:52
68:43
63:45
63:43
61:53
54:56
62:53
44:61
39:39
48:75
47:70
48:65
43:80
29:58
32:112
46:91

67
66
63
59
55
51
47
44
43
42
37
37
36
29
27
26
24
23
22
19

22
24
21
17
10
6
-1
-1
1
0
-8
-8
-6
-16
-18
-19
-18
-19
-20
-20

V rámci 29. kola Juniorské ligy přicestoval do Hradce Králové juniorský výběr 1. FK Příbram.
Třetí tým průběžné tabulky byl v prvním poločase pod tlakem, kterého domácí využili ve vedoucí gól. Ve druhé části však hosté srovnali krok a gólově se prosadili hned dvakrát. Proto
také nakonec všechny body putovaly do středních Čech.
Začátek utkání přinesl na obou stranách velké příležitosti, ale jak Kuciak na straně Votroků,
tak Kočí na straně hostí byli proti a útočníky soupeře vychytali. Zejména průnik Joela, střela
Schwarze a na druhé straně šance Brandnera volala po proměnění. Po čtvrthodině hry se
mohl gólově prosadit i mladší z bratrské dvojice Krajáků Lukáš, ale ve stoprocentní šanci,
kdy byl osamocený před příbramskou brankou, svoji levou nohou míč netrefil. Ovšem velká
gólová paráda přišla ve 25. minutě. Z dobrých 30 metrů napřáhl španělský záložník Tito
a jeho projektil doslova vymetl levou šibenici Kočího branky, 1:0. V této fázi utkání byl Hra-

dec jednoznačně lepším
týmem, kdy naši ofenzivu většinou táhlo trio Joel – Tito –
Schwarz. Ti se také často pokoušeli o zakončení, které
však vždy skončilo o nějaký
ten centimetr vedle příbramské svatyně. Stejně tak skončila příležitost hostujícího
Mareše, který zakončoval po
přiťuknutí Fořta v samém závěru prvního dějství.
Druhý poločas však jednoznačně patřil Příbrami. Hned
v jeho začátku se po rychlém
brejku dostal na velkém vápně
k míči střídající Lanka a zakončil. Jenže Votroci měli ve
své bráně Kuciaka, který nepříjemnou střelu zlikvidoval. Obrovskou příležitost měl
po hodině hry také Fořt, bý- Radost Votroků po výstavní trefě Tita v utkání proti Příbrami.
valý hráč Slavie Praha nebo Ta ale k bodovému zisku nakonec nevedla. (foto Karel Tejkl).
Dynama Drážďan, jenže na
malém vápně se do kliček doslova zamotal a obrana Hradce Králové si s ním ve finále poradila a odkopla míč do bezpečí. V druhém poločase měli hosté herní převahu. Ta vyvrcholila v 73., respektive v 81. minutě, když si nejprve na dlouhý centr naběhl Moulis, na malém
vápně si poradil se Zezulou a k tyči, do protipohybu Kuciaka, srovnal skóre utkání, 1:1. Za
sedm minut se prosadil také reprezentant do 19 let Lanka, který se dostal na malém vápně
k míči a Kuciaka z kroku prostřelil, 1:2. Domácí tak po velmi dobrém prvním poločase, ovšem
po přenechání iniciativy soupeři v tom druhém, nakonec nebrali ani bod.

brATrsKÉ dvOJiCe v NAší JuNiOrCe
rozhovor s Ondřejem a Lukášem Krajákovými

Stává se zřídkakdy, aby se v jednom týmu sešla bratrská dvojice. u juniorů Fc Hradec Králové jsou však bratrské dvojice v jednom mančaftu hned dvě. Defenzivu hlídají bratři DAVID
a PAVEL DROZDOVI a v záloze OnDřEJ a LUKÁŠ KRAJÁKOVé, i když v poslední době
se prvně jmenovaný spíše věnuje obranné činnosti. a právě s Ondrou (20. 4. 1991) a Lukášem (2. 11. 1995) jsme si po juniorském utkání s Příbramí povídali o jejich fotbalovém začátku, o jejich vzájemném vztahu, o slavném strýci, který to s fotbalem dotáhl až do
reprezentace a hlavně o tom, jaké to je, mít v mužstvu bráchu…
Takže, jak jste s fotbalem začínali?
Ondřej: Oba v hradeckém klubu TJ Sokol
Třebeš. Hřiště jsme měli hned za barákem,
takže to byla pro nás a naše rodiče jasná
volba. Já jsem s fotbalem začal v 6 letech …
Lukáš: … a já ve čtyřech.
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Kdy jste přestoupili do našeho klubu?
Ondřej: Ještě jako žáček do tehdejšího SK
Hradec Králové. a možná jsme s bráchou
přestupovali společně …
Lukáš: ne, ne, nejdřív jsi šel ty a já chvilku za
tebou.

Ondřej: Tak to si již přesně nepamatuji, ale
když to brácha říká (směje se), tak to bude
pravda. V dorosteneckém věku jsem však
přestoupil do Sparty Praha, kde jsem vydržel až do chlapů a strávil jsem tam ještě
dva roky. Pak jsem šel na hostování do Bohemky a pak již zpět domů.
Kdo vás k fotbalu přivedl?
Lukáš: určitě naši rodiče. Ono vůbec, naše
celá rodina – dědové, strejda, je hodně fotbalová, takže jsme to měli asi daný.
Zmínil jsi strejdu …
Ondřej: asi všichni z našeho okolí vědí, že
naším strejdou je Vráťa Lokvenc, který
v Hradci Králové také působil. Měl pěknou
kariéru, kterou započal tady, pak ve Spartě
a postupně hrál za kluby v německu, rakousku a švýcarsku. určitě prožil krásnou
kariéru, včetně reprezentačních startů
a startů na mistrovství světa a evropských
šampionátech. Kdybychom navázali na jeho
kroky, byli bychom strašně rádi (usmívá se).
Určitě jste ho měli jako velký vzor …
Lukáš: Tak to je pravda, ale já jsem ho
na jeho fotbalovém vrcholu nezažil. ale určitě to můj vzor je a byli bychom hrozně moc
rádi, jak již brácha říkal, kdybychom navázali na jeho fotbalové kroky.
Většinou je starší brácha pro toho mladšího oporou. Učil jsi ho kličky nebo to
sám okoukal?

Ondřej: (směje se) něco okoukal, ale musel
jsem ho většinou k tomu dokopat. Když byl
mladší, byl línější a nebyl tak aktivní jako já.
Ze začátku jsme ho trošku nutili, ale nyní již
vidí sám, že k talentu je potřeba i tvrdá dřina
a dnes se o sebe stará sám.
Starší brácha již do první ligy nakouknul.
Jak to bude s tebou?
Lukáš: Teď jsem hlavně rád, že mně drží
kyčel. V září jsem byl na operaci a dlouho to
vypadalo, že budu bez fotbalu. Jsem
šťastný, že jsem zdravý, a že znovu nastupuji za juniorku. Mám za sebou po skoro
roční pauze čtvrtý zápas a v současné době
na a tým moc nemyslím.
Když přijdete domů, je hlavním tématem
fotbal?
Ondřej: abych řekl pravdu, moc to nerozebíráme. Jen tak dvě tři věty a jdeme od toho.
Do soukromí se to snažíme moc netahat.
Snad jen, když se sejdeme s rodiči, tak ti to
prožívají trochu víc, než my. Fotbalové problémy se snažíme zanechat na hřišti nebo
v kabině.
Co uděláte pro to, abyste se dostali bok
po boku do prvního týmu?
Ondřej: Makat, nepřestávat věřit, pomáhat si
navzájem a jít štěstí svým úsilím naproti.
Lukáš: a hlavně, aby nám oběma sloužilo
zdraví. Moc to oba potřebujeme.
Tak ať se vám to podaří.

Ondřej (vlevo) a Lukáš (vpravo) Krajákové (foto Karel Tejkl).

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.

Zvláštní péče se ve dvacátém pátém kole SYNOT ligy dočkají otcové se svými
potomky. Česká nejvyšší soutěž si této skupiny fanoušků velmi váží, a proto připravila „Víkend otců“. Jedno ligové kolo v jarní části sezóny bude věnováno právě
otcům s dětmi. Dočkají se speciálního programu, který pro ně SYNOT liga a jednotlivé kluby připraví.
„Každý z nás si jistě vzpomíná na svou
první návštěvu ligového utkání přímo
na stadionu a v drtivé většině jsme ho
navštívili s tátou. Tento vztah je pro nás
velmi důležitý, a proto ho chceme maximálně rozvíjet,“ prozradil Dušan Svoboda, šéf SYNOT ligy.

„V pětadvacátém kole tátové od rodin,
za předpokladu, že na fotbal vezmou
vedle potomka ideálně i mámu, budou
nejrůznějším způsobem zvýhodněni.
Bude to společný projekt všech klubů
SYNOT ligy a doufám, že nám to pomůže,“ uvedl Svoboda.

V sezóně 2014/15
se Víkend otců týká 25.kola:

pá 24.4. 17:00

so 25.4. 17:00

so 25.4. 17:00

so 25. 4. 17:00

so 25.4. 17:00

so 25.4. 17:00

so 25.4. 20:15

ne 26. 4. 17:45

#DíkyTáto

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 podle vás nejlepší trenér v SYNOT lize a proč?

Brhel Michal
Sváťa Habanec...
Na to s jakým
rozpočtem pracujou
na Slovácku? TOP
TRENÉR!!!

Daniel Dolejší
Objektivně Šilhavý. Hraje
takový styl, který nevím,
jak bych charakterizoval,
ale výsledky má dlouhodobě výborné.

Lenka Uranultras
Sabolová
Pavel Tobiáš - neuvěřitelný co s těma klukama
dokázal udělat za poměrně krátkou dobu.

LVÍČATA ZE SYNOT LIGY
v přípravě na domácí EURO 2015
Laco Takacs

Tomáš Holeš

Střední záložník

Pravý obránce

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 18
Minuty: 1111
Góly: 0
Asistence: 0

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 23
Minuty: 2070
Góly: 0
Asistence: 0

Která branka ti nejvíce
utkvěla v paměti?

Co pro tebe znamená
reprezentovat?

„Gól za Lvíčata proti Dánsku. Šel jsem na hřiště s tím,
že do toho dám všechno
a dokonce se mi povedlo dát
gól. Byl jsem opravdu hodně
rád.“

„Reprezentovat, to je to
nejvíc! Poslechnout si
hymnu před zápasem?
To se jde na hřiště úplně
jinak. “

Celé medailony hráčů naleznete na fotbalovalvicata.cz

fotbalovalvicata

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

Adam Pražák
Petr Rada –
vždycky, když
na něj letí balón,
udělá nějakou
parádičku.

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

DOSTANEME VÁS DO HRY

www.synot.cz

PArTNer dNešNíHO ZÁPAsu
Dopravní podnik města Hradce Králové

Dopravní podnik města Hradce Králové
(DP) vznikl 24. října 1928, kdy byly založeny
auTODráHy MěSTa HraDce KráLOVé,
jak zněl původní název. Tímto
dnem byl tak dán základ vzniku
ucelené městské hromadné dopravy (MHD) v Hradci Králové.
Vlastní přeprava cestujících započala 1. prosince 1928, kdy
byla uvedena do provozu první
autobusová linka dvěma autobusy na trase
Kukleny – nádraží – Slezské Předměstí. Po
stránce zahájení pravidelné trolejbusové dopravy je mezníkem den 2. května 1949, kdy
byla uvedena do provozu první jejich linka
a to na trase nádraží – nový Hradec Králové.
Současný – pravidelně obnovovaný – vozový park DP čítající nyní 133 nízkopodlažních vozů (95 autobusů, 35 trolejbusů a 3
elektrobusy) ujede ročně okolo 6 milionů kilometrů, kdy na 26 linkách (21 autobuso-
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vých a 5 trolejbusových) s téměř 200 stovkami zastávek (z toho je 167 vybaveno prosklenou čekárnou) přepraví více než 34
milionů cestujících. Z hlediska
procentuální vybavenosti zastávek po stránce čekáren a digitálních staničních sloupků patří
DP mezi špičku mezi tuzemskými dopravními podniky.
DP plánuje rozšířit počet elektrobusů na 28 vozů, a proto přihlašuje
v rámci dotací z evropských fondů projekt
na pořízení dalších 25 elektrobusů s cílem
nahradit těmito vozidly, v rámci plánované
obnovy vozového parku, některé pomalu
dosluhující autobusy. Poznatky z aktuálního
testování současných elektrobusů v běžném provozu umožní pak lepší nastavení
kritérií výběru dodavatele elektrobusů
v rámci těchto dotací.
V současné době společnost vedle zabezpečení provozu vlastní MHD nabízí i další

služby a to v oblasti vnitrostátní a zahraniční
zájezdové dopravy (ZD). Středisko ZD zajišťuje i provozu silničního turistického hradeckého vláčku, s kterým se mohli na dnešní
utkání svézt fanoušci a který již šestou sezónu přibližuje na svých pravidelných jízdách
významná místa či stavby našeho krajského
města včetně jejich historie – letošní novinkou jsou speciální jízdy do městských lesů.
Své služby poskytuje dále středisko reklamy
(k dispozici má reklamní nosiče na a ve vozidlech MHD a na Terminálu hromadné dopravy) a v DP se setkáte i s nabídkou údržby
a oprav vozidel a autoškoly.
Středisko reklamy pro Vás zajistí komplexní
profesionální servis při realizaci – vedle pronájmu plochy zajistí grafické zpracování, výrobu, instalaci a odstranění reklamy.
Samozřejmostí je dodání fotodokumentace.
autoškola – člen profesního společenství
autoškol Čr – patří k největším ve městě
a zajišťuje výcvik řidičů všech skupin, pravidelná školení pro řidiče osobních vozidel do
3,5 t „referenti“ a pro řidiče skupin c a D,
vstupní školení pro řidiče c a D (profesní
průkazy), kondiční jízdy pro všechny skupiny řidičských oprávnění či přípravu na
zkoušky pro ztrátě bodů.
On-line prodej nemusí být jen doménou eshopů. Prodávat přes tento digitální prodejní
kanál mohou i poskytovatelé služeb včetně

MHD. Od začátku března 2015 je tedy
možné i v podmínkách DP využívat internetový prodej, resp. plnění – on-line dobíjení
Městské karty (MK), tzn. předplacených časových jízdenek a elektronické peněženky
pro platbu jednotlivého jízdného, z pohodlí
domova prostřednictvím internetu. Platbu
můžete provést on-line platební kartou, online platebním tlačítkem nebo standardním
převodem z Vašeho bankovního účtu. Od
způsobu platby se odvíjí rychlost zápisu
události v systému internetového dobíjení
a možnost využití pro cestujícího (on-line do
60 minut, platebním převodem až 2 pracovní dny). Bližší podrobnosti včetně návodu k nákupu je možné získat na našich
webových stránkách http://www.dpmhk.cz/
cs/mestska-karta/online-dobijeni.
Dlouhodobou strategií DP je zkvalitňování
služeb pro cestující. Jsme přesvědčeni, že
pestrá paleta úhrady jízdného, resp. další
zvýšení možností úhrady formou on-line dobíjení MK či její nepersonifikované verze
(volná karta), uspokojí každého našeho stávajícího či potencionálního cestujícího a tak
věříme, že tento další uživatelsky pohodlný
a zejména bezhotovostní způsob platby jízdného, který ještě více usnadní a zpříjemní
cestování v MHD, veřejnost uvítá a bude využívat a bude se tak naplňovat naše heslo
„Pohodlně s MHD“.

JurAJ KrižKO se PO ZrANěNí
vrACí NA LigOvÝ TrÁvNíK
Slovenský univerzál JURAJ KRIžKO odehrál na podzim v Synot lize čtrnáct soutěžních zápasů a patřil k stabilním členům základní sestavy. avšak v zimní pauze přišly problémy
s achilovkou a vynucená pauza. nyní se devětadvacetiletý Križko vrací zpět do formy, která
ho zdobila v podzimní části soutěže. Odehrál dvě utkání za farmu v Převýšově a vedl si nadmíru dobře. Tudíž se všichni fanoušci již můžou těšit, že sympatického obránce brzy uvidí
v těžkých bojích o záchranu…, a dost možná i dnes proti Příbrami.
Juraji, jak to s tebou aktuálně vypadá po
zdravotní stránce?
V posledním období jsem trénoval skoro
každý den dvoufázově, dostal jsem taky
další tréninky navíc, abych se do toho co
nejrychleji dostal. Já už doufám, že jsem na
sto procent v pořádku a chci pomoct
chlapcům k záchraně.
V zimní přestávce si neodehrál
ani jedno přátelské utkání, nabral si teď nějakou zápasovou praxi?
Byl jsem hrát dvakrát za
farmu v Převýšově a cítil
jsem se fajn. Snad mě trenér povolá na mistrovské
utkání již nyní.
Ty už jsi v Hradci Králové
rok a půl, usadil ses tady
na pevno?
Můžu říct, že nyní je už ze
mě víceméně Hradečák. rodině se tu líbí, zvykla si tady.
chodí na každý zápas
a jsme všichni spokojení.
Máš dvě dcerky, jak těm se
tady líbí? Nemají třeba problém
s jazykovou bariérou?
Vůbec, ty mluví víc česky než já
(usmívá se). Jinak je to super.
Votroci mají za sebou šňůru
nevydařených zápasů, naposledy prohra v Jablonci 0:4.
Bylo mi kluků líto, já jsem poslední zápas na internetu sledoval. nehrají až tak špatně, jak
výsledky vypadají. ale hlavně,
-22-

když jsem jenom na tribuně, tak je mi nejvíc
líto, že jim nemůžu pomoct. Tak doufám, že
to teď napravím, že už budu
zdravý a pomůžu jim přímo na
hřišti.
Dnes nás čeká Příbram a to
už půjde o hodně. Jak to
vidíš?
V naší situaci musí být důležitý každý bod a každý
zápas. Musíme k tomu přistoupit na sto procent
a nechat na hřišti srdce.
Jaká je aktuálně atmosféra v kabině?
Tak určitě je nálada horší,
než před inkriminovanými
zápasy. ale já si myslím, že
jsme na to připravení, abychom to doma zlomili.
Ačkoli se Hradci příliš nedaří, tak fanoušci stále chodí
a podporují vás. Jak tohle vnímáš?
Musím říct, že tohle jsem na Slovensku nezažil. Hráli jsme se Senicou o vyšší příčky, o evropu, a tolik
lidí jako tady nechodilo. Takže fakt
klobouk dolů před fanoušky, že nás
podporují v takovéto těžké situaci
a chodí na stadion.
Tipneš si, jak skončí dnešní duel proti
Příbrami?
nerad tipuji, ale nechme na hřišti
srdce, ať jsme spokojení sami
se sebou.
Děkujeme za rozhovor.

vYHLÁšeNí NeJLePšíCH HrÁčů
v měsíCi bŘeZNu
i v jarní části sezony pokračujeme s vyhlašováním nejlepších hráčů. V žácích nejvíce trenéry zaujal šikovný obránce ŠTěPÁn PODSADLO, který aktuálně nastupuje v kategorii u15.
Dorost tentokrát patřil HOnZOVI STEJSKALOVI. Tento talentovaný gólman si svými výkony
řekl o cenu nejlepšího hráče za uplynulých 31 dnů. Posledním oceněným se za a-tým stal
útočník PAVEL DVOřÁK, kterého fanoušci zvolili v tradičním pozápasovém známkování.
Zadák ŠTěPÁn PODSADLO již nastupuje se
spoluhráči, kteří jsou minimálně o rok starší.
avšak přechod tento obránce, jenž může hrát
na levé nebo na pravé straně, zvládl na výbornou. i proto si od trenérů vysloužil nominaci do této ankety. „Velmi mě to překvapilo.
a jsem potěšen, že jsem hráčem měsíce,“
neskrýval radost nadějný fotbalista, jehož
vzorem je hvězda realu Madrid cristiano ronaldo.a jak se štěpánovi zatím v kategorii
u15 daří? „celá soutěž je výkonnostně rychlejší a fotbalovější. nejvíc se mi dařilo v utkání
proti Českým Budějovicím, to jsem byl se
svým výkonem spokojený,“ říká Podsadlo.
Mladí Votroci tento zápas vyhráli 2:0 a po
odehraných 22 zápasech základní části se
umístili na druhém místě tabulky, nyní bojují
v nadstavbové části šesti nejlepších týmů.

Štěpán Podsadlo

Brankář JAn STEJSKAL přišel do Hradce
Králové v zimní přestávce z nedalekých Pardubic a hned se uvedl v dobré formě. „Tak
jsem určitě rád za toto ocenění a jsem rád,
že jsem do kabiny zapadl a kluci mě vzali do
party. akorát bych byl ještě spokojenější,
kdybych toto ocenění získal a my byli v tabulce úplně někde jinde. ale stále věřím, že
se zvedneme a skončíme minimálně v prostřední části tabulky,“ říká na ocenění osmnáctiletý Jan Stejskal, jenž hají barvy
nejstaršího dorostu u19. Má také blízko k reprezentaci, kde patří ke stabilním členům. „V
reprezentaci jsem třetí rok a budu se tam
snažit co nejdéle udržet, protože to jsou pro
mě obrovské zkušenosti. aspoň vidím, jak na
tom jsem. a myslím, že od u16 se moje výkony zlepšují, ale pořád musím makat, to je

Jan Stejskal

Pavel Dvořák
- 23-

jasné. Každý zápas za repre je svátek, protože je to pro mě obrovská čest reprezentovat Českou republiku. a jinak s repre už jsem
procestoval dost zemí. například izrael,
wales, Severní irsko, Maďarsko, Turecko,
ukrajinu a další. Hrozně rád na to vzpomínám,“ prozradil Stejskal, který v těchto dnech
hájí barvy Čr na prestižním turnaji osmnáctiletých fotbalistů Slovakia cup v Senci.
V kategorii dospělý volí nejlepšího hráče sami
fanoušci a v březnu dali nejvíce hlasů kano-

nýru prvního týmu PAVLU DVOřÁKOVI.
Potká se někdy s těmito mladými hráči na prvoligovém trávníku? „rád bych,“ směje se
útočník našeho týmu, který se do dnešního
utkání gólově prosadil sedmkrát a rád by ve
své střelecké potenci pokračoval. „Klukům
přeji, aby to dotáhli do profesionálního fotbalu co nejrychleji a sobě, abych vydržel
v první lize co nejdéle. Pak se určitě potkáme,“ odpověděl na hypotetickou otázku
Pavel Dvořák, hráč měsíce března 2015.

5. rOčNíK HALOvÉHO TurNAJe
POJišŤOvNY KOOPerATivA
Fotbalová školička Fc Hradec Králové při
Zš M. Horákové uspořádala ve sportovní
hale Zš Kukleny již 5. ročník metodického
halového turnaje pro nejmladší adepty fotbalu. Dlouhodobým partnerem tohoto projektu je Kooperativa pojišťovna. Opět se tak
v kuklenské hale početnému diváckému publiku představilo devět družstev s více jak 80
dětmi, tentokráte ročníků 2008–2009. Zvláštností tohoto turnaje, který je určen úplným
fotbalovým začátečníkům, je zejména to, že
se trenéři během hry pohybují volně po hřišti
a radami se snaží usměrňovat činnost jednotlivých hráčů, neboť pro valnou většinu
z nich se jedná o jejich první halový turnaj
i o jejich první kontakt s takto velkou halou.
Petr Vohralík (Fc HK a organizátor turnaje):
„Po loňských zkušenostech jsme zopakovali
vyzkoušený herní systém, při kterém byla
družstva nejprve rozdělena do tří základních
skupin. Po jejich odehrání jsou sestaveny
nové tři skupiny, kam se již jednotlivá družstva kvalifikovala na základě své současné

výkonnosti. Proto zejména druhá část turnaje je charakterizována velkou vyrovnaností a dá se říci, že tak všichni účastníci
turnaje zde zažijí radost z vítězství nebo
alespoň získaného bodu.“
Ve finálové skupině se sešli všichni tři favorité
Černilov a, Stěžery a Slávia Hradec, kteří měli
i věkově nejstarší hráčské kádry. O vítězi 5.
ročníku musel nakonec rozhodnout až penaltový rozstřel mezi Černilovem a Stěžerami,
ve kterém byli úspěšnější hráči i Černilova.
Fotbalovou školičku Fc HK opět reprezentovala dvě družstva, a i když se neprobojovala
do finálové skupiny, tak kluci rozhodně nezklamali. V tabulce skupiny o celkové 4.–6.
místo obsadili 4. a 6. příčku.
celkové pořadí 5. ročníku Turnaje pojišťovny
Kooperativa: 1. FK Černilov a, 2. TJ Sokol
Stěžery, 3. Fc Slavia HK, 4. Fš Fc HK červeno-bílé družstvo, 5. TJ Sokol Lhota pod
Libčany, 6. Fš Fc HK žluto-modré družstvo,
7. FK Černilov B, 8. Fc nový Hradec Králové, 9. Fc Olympia Hradec Králové.
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FANOušKOvsKÁ sTrÁNKA
Sparta i Jablonec nad síly Votroků?

Doma se Spartou prohra 0:3, v Jablonci
v páteční předehrávce SynOT ligy pak Votroci dostali ještě o jednu branku navíc
a odešli poraženi 0:4. Dva jasné výsledky
podle kterých lze soudit, že černobílý balet
neměl v těchto zápasech naději uspět.
Opak je však pravdou. Historie se ptát již nebude, ta zaznamená jen výsledky, ale v Černobílém gólu se můžeme ještě ohlédnout
a připomenout si, že jsme V POLi dokázali
s favority držet krok, ba že jsme je chvílemi
i přehrávali.
Sparta šla do vedení po pěkné individuální
akci Kadlece a do druhé půle tak šla s jednogólovým náskokem. Hradec ale dokázal
vyvinout velký tlak a na branku rudých se valily černobílé útoky jeden za druhým. a přicházely i šance – a čertužel zase nevyužity
odcházely. a pak přišla chvilka Lafaty, který
relativně „z ničeho“ zvýšil na 2:0. Konečná
podoba skóre je pak výsledkem hry na riziko.

Suma sumárum jsme doma rupli 0:3. Výkon
nebyl špatný, přístup našich plejerů byl v pořádku, dali do toho srdíčko, ale to nestačilo.
Podobný průběh měl náš zápas v Jablonci.
Již v první minutě vychytal mladíčka Trubače
ve velké šanci domácí gólman Hrubý. Votroci byli i nadále velmi aktivní – a zase dostali první branku, když se míč odrazil od
chlebouna přímo k domácímu gregušovi.
Ve druhé polovině zápasu jsme byli dlouho
lepším týmem, ale špatné řešení finále našich útoků nás, stejně jako proti Spartě,
stálo nejen body, ale nakonec i „dobrou pověst“, protože v závěru jsme dostali tři góly
a jeli domů s debaklem.
Samozřejmě jsem z nula bodů a takových
porážek otrávený. co je platno, že hrajeme
v poli relativně vyrovnané partie, když
v obou vápnech jsme špatní – v našem chybujeme a soupeř střílí góly z malého čtverce,
v tom soupeřově si nedokážeme připravit

Vyprodaná kapacita stadionu v Malšovicích při utkání se Spartou.

-26-

střeleckou pozici – a když už ano, nedokážeme ji proměnit. Přitom hráči Sparty i Jablonce byli evidentně naší kvalitní hrou
překvapeni, a kdybychom vyrovnali, měly by
oba týmy s Votroky velké, velké problémy.
Takovým problémům mimochodem asi
chtěli předejít arbitři „jabloneckého“ zápasu,
protože nám neuznali dva Vaněčkovy regulérní góly!!!
i když jsem v body se Spartou i Jabloncem
věřil – jsem přece fanoušek – více mne stále
mrzí výkon a prohra v Jihlavě. a dnes se již
opravdu láme pomyslný ligový chleba.
Pokud chceme nadále bojovat o setrvání

v nejvyšší soutěži, Příbram prostě musíme
porazit. a stejně tak i potom za týden v Budějovicích domácí Dynamo, které na jaře
opravdu nehraje v dobré pohodě. Pokud
tyto dva zápasy zvládneme, budeme na
Dukle v Praze moci hrát přece jen klidnější
zápas. a pak nás čeká doma Baník. až se
na utkání s ním opět po Lízátky potkáme,
budeme snad mít o pořádnou porci prvoligových bodů více, než dnes.
Fanděme, držme palce a věřme klukům na
hřišti i v realizačním týmu. Všichni společně
za Hradec!
Gunny

O čem se mLuví NA FACebOOKu
na oficiálním klubovém Facebooku se i v minulém týdnu objevilo spoustu zajímavých komentářů, názorů či přání. Jako
klub Fc Hradec Králové všechny diskuse pečlivě sledujeme
a snažíme se na věcné dotazy fanoušků reagovat. Pro ukázku
uvádíme nejzajímavější příspěvky na této sociální síti po utkání
s Jabloncem:
Vladimír Macháček: Sestava se mi líbí, lepší nebylo možné postavit,
chybí mi jen od začátku přítomnost Davida Vaněčka do tandemu s Pavlem Dvořákem, stálo by to za to, nechť to trenéři ještě zváží, Jedině útočení nám pomůže získat body.
Libor Chalupa: Tak určitě si nezasloužili čtyřku a jinak naší největší slabinou je neproměňování šancí, potřebujeme deset tutovek aby jsme dali gól, teď na Příbram a povinně bodovat, jinak už je opravdu průser:(
Daniel Pekárek: Škoda. Kdybychom byli šikovnější, tak by to takhle nedopadlo. Škoda té šance na začátku
hned... Ale co už. Příští zápas proti Příbrami, a tu rozsekáme!!! FCHK 4EVER
Jiří Neděla: Zase to zakončení, byl sem v Hradci, když tam byla Sparta a tragické zakončení v prvních 20
minutách druhého poločasu nás stalo nejspíš aspoň bod proti Spartě. Chce to zabrat proti Příbrami, nebo
co jsme dohnali, bude k ničemu.
Tomík Tom: Nevadí! Se Spartou ani Jabloncem se nějaký přísun bodů nedal očekávat. O záchranu se bude
bojovat v jiných zápasech. Nic než Hradec!
Michal Kuchař Holler: Nevadííí záchrana je ještě dlouhá, proti Příbrami to bude lepší, stále věříme!
Roman Kozma: Bohužel nejsme dostatečně důslední v koncovce, dnes výsledek vůbec neodpovídá průběhu. Hradec hrál dobře, ale každá šance končila před vápnem.
Vojta Matras: Nejzbytečnější prohra... Většina centrů skončí, ale buďto v rukavicích gólmana, nebo na prvním hráči. Máme několik výborných hlavičkářů, ale nedostanou pořádnej balon.
Jarka Žáková: Kluci škoda, ale nic nevzdáváme, my na ligu přece máme!! Jsme Hradec!! Pořádně se posnažíme a ligu nám zachráníme!!!
Zdeněk Bohatý: Každý zápas je jiný, je to těžké...jedeme dál kluci!
Radek Tráva: Kluciii jedem.....musíme se zachránit!
naVšTiVTe weBOVé STránKy
Richard Špilka: Celý zápas Hradec tlačí, ale trefit se, to ne 
FanKLuBu Fc HK
Josef Paulovič: Bohužel, když nedáme gól, nemůžeme vywww.votroci.cz
hrát.
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rOZLOsOvÁNí A vÝsLedKY
Synot liga – jaro 2015

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

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

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

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

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

1:1
0:0
1:1
0:3
1:0
5:0
0:2
0:3

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 Král.
Jihlava – Dukla
Sparta – Slavia
Bohemians – Ostrava
Slovácko – Teplice
Boleslav – Liberec
Plzeň – Brno

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

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

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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