všesportovní stadion hradec králové

Sobota 9. května 2015 v 15.00 hod.

Zápas 27. kola

FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava

Program kola (8.–10. května 2015)

Program kola (17. května 2015)

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

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

partner utkání:

O dnešním SOupeŘi
FC Baník Ostrava, a.s.

Původní název klubu zněl SK Slezská Ostrava. Vznikl roku 1922 a v počátečním období neměl ani vlastní hřiště. Proto hrál
všechna utkání na půdě soupeřů. Poprvé
vběhli jeho hráči na vlastní trávník na Kamenci roku 1925. Tým přitom postupoval
stále výš. Během let 1923–1937 se probojoval postupně z III. třídy Moravskoslezské
župy přes II. a I. třídu a divizi do první ligy,
kde poprvé kopal v sezóně 1937/1938. Mezitím se jeho fotbalisté i fanoušci dočkali nového stadionu. Roku 1934 otevřel své brány
v plné kráse na Staré Střelnici. Dnešní stánek
na Bazalech byl dokončen až roku 1959.
V poválečném období sestoupil klub pouze
2x do 2. ligy. Po Slavii je tedy Baník Ostrava
druhým prvoligovým týmem, který v nejvyšší
soutěži setrval nejdéle bez přerušení.
Největší úspěchy klubu jsou spjaty se jménem trenéra Evžena Hadamczika, který se
ujal funkce v roce 1978. Během 5 let jeho
působení na trenérském postu získal Baník
Ostrava 2x mistrovský titul, 3x obsadil druhé
místo, 2x vyhrál Český pohár a 1x Československý pohár. Pod vedením Evžena Hadamczika Baník dokázal odehrát 74 (!)

domácích utkání bez prohry v nepřetržité
řadě.
Další vysoce úspěšné období znamenala sezóna 2003/2004, kdy Baník znovu získal
mistrovský titul a byl ve finále Poháru ČMFS.
Druhou nejcennější domácí trofej získal až
o rok později a v sezóně 2005/2006 se potřetí
v řadě dostal do finále domácího poháru.
Také v evropských soutěžích dosáhl klub
velkých úspěchů. Postoupil do semifinále
tehdejšího PVP v ročníku 1978/1979 a do
čtvrtfinále PMEZ 1980/1981. V sezóně 2004/
2005 si zahrál předkolo Ligy mistrů.
S datem 8. září 1995 je spojen podpis zakladatelské smlouvy akciové společnosti
Baník Ostrava. Jejími právními subjekty byly
občanské sdružení FC Baník Ostrava, OKD,
a.s., MCHZ a Pivovar Radegast.
V lednu 2003 se majitelem stal bývalý tenista
D. Vacek, který od předchozích majitelů
A. Hadamczika a P. Lamicha odkoupil 75 %
akcií. Od něj získal akcie v roce 2009 podnikatel Tomáš Petera. Od 13. 2. 2012 se novými vlastníky klubu stali Libor Adámek,
vlastník společnosti SMK Reality Invest,
a Petr Šafarčík, majitel firmy PAM market.

Tabulka Synot ligy, sezóna 2014/2015, po 26. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha
FK Baumit Jablonec
FK Mladá Boleslav
FK Dukla Praha
1.FK Příbram
FK Teplice
FC Vysočina Jihlava
1.FC Slovácko
FC Zbrojovka Brno
Bohemians Praha 1905
FC Baník Ostrava
SK Slavia Praha
FC Slovan Liberec
FC Hradec Králové
SK České Budějovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
19
16
12
10
10
8
9
9
9
8
7
7
5
4
4

3
3
6
4
7
6
10
6
5
5
6
8
7
12
7
7

3
4
4
10
9
10
8
11
12
12
12
11
12
9
15
15

59:19
48:14
48:19
37:31
28:35
32:36
37:28
29:32
36:38
29:37
29:37
18:32
35:40
32:36
22:48
23:60

63
60
54
40
37
36
34
33
32
32
30
29
28
27
19
19

24
24
15
1
-5
-3
-5
-6
-7
-7
-9
-10
-11
-12
-20
-20

SOupiSKA FC BAníK OStrAvA, a.s.
Synot liga – jaro 2015

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

PAVLENKA

Jiří

14.04. 1992

83 kg 192 cm

16

1

ANDREJKO

Jakub

14.05. 1991

93 kg 198 cm

30

ŠROM

Vojtěch

03.05. 1988

87 kg, 192 cm

3

SuKuP

Ondřej

08.12. 1988

70 kg 178 cm

5

KAŠA

Filip

01.01. 1994

77 kg 189 cm

12

VENGŘINEK

Tomáš

08.06. 1992

70 kg 178 cm

18

LuČIĆ

Luka

02.01. 1995

73 kg 182 cm

19

FRyDRyCH

Michal

27.02. 1990

80 kg 187 cm

24

CELBA

Josef

30.01. 1995

73 kg 181 cm

28

KOuŘIL

Martin

24.02. 1991

94 kg 202 cm

6

MENSAH

Derrick

28.05. 1995

68 kg 175 cm

7

ŠTĚPáN

Vojtěch

08.06. 1985

65 kg 178 cm

8

ŠICHOR

Marek

17.07. 1990

70 kg 183 cm

9

MIŠáK

Patrik

29.03. 1991

70 kg 184 cm

10

KuKEC

Davor

16.03. 1986

71 kg 177 cm

11

DE AZEVEDO

Dyjan Carlos

23.06. 1991

65 kg 169 cm

13

MATĚJ

Jan

04.06. 1996

72 kg 183 cm

14

JIRáSEK

Milan

14.05. 1992

70 kg 176 cm

17

SIVRIĆ

Matej

27.11. 1989

68 kg 182 cm

21

HOLZER

Daniel

18.08. 1995

66 kg 175 cm

23

FOLTyN

Martin

17.08. 1993

72 kg 183 cm

15

NARH

Francis

18.04. 1994

65 kg 170 cm

25

ZAPATA

Caicedo Victor

29.09. 1994

27

BAROŠ

Milan

28.10. 1981

83 kg 183 cm

Realizační tým:
FRňKA Petr – trenér, SAMEC Petr – asistent trenéra, ŽMOLíK Dušan – kondiční trenér,
BARáNEK Vít – trenér brankářů, BERNADy Tomáš – vedoucí mužstva, ČAJA Michal –
masér, GuBáŠ Václav – masér, MOHyLA Martin – lékař týmu, HAVLíK Martin – lékař
týmu
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OHLÉdnutí ZA minuLÝmi ZÁpASY
24. kolo: FC Hradec Králové – 1. FK Příbram 2:3

Bohuslav Pilný: „Pro nás to
je obrovské zklamání, obzvlášť po tom, když jsme po
prvním poločase vedli 2:0.
Bohužel v době, kdy jsme
utkání měli pod kontrolou nastala ta nešťastná situace.
Obdrželi jsme gól z penalty a šli do deseti.
Prostě neměli jsme psychickou sílu, abychom to utkání dohráli do vítězného konce.
Protože my máme starosti vyhrát vítězné zápasy v jedenácti lidech natož v deseti.“
Tomáš Holeš: „První poločas
byl z naší strany dobrý. Zápas
jsme začali aktivně, vytvořili
jsme si šance a podařilo se
nám dát dva góly, což bylo super vést 2:0 v poločase! V kabině jsme si řekli, že musíme
hrát dál aktivně. Přidat třetí gól, aby byl klid
a soupeře jsme zlomili. Bohužel po standardní
situaci a odraženém balonu Pilík nastřelil Marka Plašila a rozhodčí odpískal pokutový kop.
Podle mě penalta nebyla a i video to proká-

zalo. Myslím si, že rozhodčí zápas ovlivnil, neboť Marek Plašil dostal červenou kartu a šli
jsme do deseti. Soupeř snížil na 2:1. Zápas
se nám nepodařilo dohrát, jak vítězně, tak ani
remízově. Prostě ten jeden hráč nám tam chyběl, i když jsme se snažili hrát aktivně a Dan
Trubač měl šanci, když dobíhal odražený míč,
ale nedal. Škoda prohráli jsme, ale za týden
musíme vyhrát.“
Juraj Križko: „První poločas
jsme rozehráli famózně, dostali jsme se do dvoubrankového vedení a soupeře jsme
do větších šancí nepouštěli.
Byli jsme spokojeni! Ve druhém poločase přišla jedenáctka, vyloučení Marka Plašila a soupeř se
dostal do hry. Bylo to velmi těžké. Stále jsme
ještě chtěli hrát fotbal a to byla asi možná
naše chyba. Měli jsme se asi zatáhnout, hru
kouskovat a míče nakopávat. Je to o zkušenostech a v tomto zápase jsme to prostě nezvládli.
Pavel Dvořák: „Nemám sílu
na to, abych něco hodnotil.
Myslím si, že je předem dané,
jak liga má skončit, takže to
nemá cenu. Každopádně asi
jsme to měli v deseti dohrát
lépe. Bohužel se ukázalo, že
tak dobří nejsme. Příbram ukázala svoji kvalitu a zápas otočila. A moje góly? První z penalty pravačkou pod břevno. A druhý, Tomáš
Holeš hodil rychle aut a stopeři se nedohodli.
Šel jsem sám na branku, udělal kličku a levou
zakončil.“
Připravil Petr Přibík

24. kolo Synot ligy, 19. dubna 2015:
FC Hradec Král. – 1. FK Příbram 2:3 (2:0)
Branky: 12. z PK a 21. Dvořák – 55. z PK a 70.
Zeman, 80. vlastní Shejbal. Rozhodčí: Zelinka
– Pelikán, Hrabovský. ŽK: 30. Plašil – 34. Matějů, 56. Pilík. ČK: 54. Plašil. Diváci: 2900.
FC HK: Koubek – Holeš, Križko, Chleboun,

Plašil – Trubač (76. Vaněček), Černý (85.
Rolko) – Štípek, Halilovič (57. Shejbal), Čermák – Dvořák.
1. FK Příbram: Kelemen – Nitrianský, Hájovský, Zápotočný, Matějů – Hnaníček, Suchan
(77. Krameš) – Pilík (86. Moulis), Fillo (90.
Tregler), Zeman – Bednář.

V dalším utkání se na Všesportovním stadionu představil tým ze středních Čech.
Votroci zápas skvěle rozehráli a ujali se
dvěma brankami Pavla Dvořáka zaslouženého vedení. Po půlhodině hry měla
šanci i Příbram, ale Tomáš Koubek střelu
z pokutového kopu skvěle vyrazil. V 55.
minutě odpískal rozhodčí Zelinka po upozornění asistenta pokutový kop a Marka
Plašila vyloučil. Příbram snížila a oslabenému Hradci vstřelila další dva góly.
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OHLÉdnutí ZA minuLÝmi ZÁpASY

25. kolo: SK České Budějovice – FC Hradec Králové 2:2

Bohuslav Pilný: „Jeden bod
pro nás v podstatě vůbec
žádný smysl. Dvacet minut
byly Budějovice mírně lepší
a zlobily nás hlavně ze standardek. Do konce poločasu
jsme se dostali do hry a byli
jsme jasně fotbalovější. Zaslouženě jsme se
dostali do dvoubrankového vedení, s kterým
jsme šli do kabin. Ve druhém poločase jsme
nebyli tak aktivní. Soupeř zjednodušil hru
a na hřiště poslal všechny možné vysoké
hráče, které měl. Měli jsme problémy při
standardních situacích a v poslední minutě
jsme dostali vyrovnávací branku. Ale již předtím jsme mohli z brejků náš náskok navýšit.
Ještě za stavu 2:2 jsme měli
další dvě šance, ale protože
jsme nebyli schopni zvládnout standardní situace, tak
jsme získali jen bod.“
David Štípek: „Byl to podobný zápas jako s Příbramí.
Do poločasu jsme se dostali do dvoubran-

kového vedení, a v kabině jsme si řekli, že budeme hrát pořád stejně a vedení udržíme. Ale
pak stejně nehrajeme. Těžko se mně o tom
mluví. Domácí celkem brzy vstřelili kontaktní
branku. Vytvořili jsme si potom další situace,
které musíme vyřešit další brankou. My ale ty
klíčové situace nezvládáme a potom se klepeme až do konce utkání, na jihu Čech nám
to nevyšlo a soupeř vyrovnal.“
Tomáš Malinský: „Remíza
pro nás i České Budějovice
moc neřeší. Každý jsme si
polepšili o bod a víme, že
týmy nad námi vyhrály.
Zápas se lámal za stavu 2:1,
když jsem šel sám na brankáře. Bohužel gólman mi to dobře chytil,
i když jsem situaci neřešil špatně. Potom
soupeř vyrovnal. Na konci utkání jsme ještě
měli šanci na vítězství, ale velká příležitost
gólem neskončila. Ve zbývajících kolech se
pokusíme podat maximální výkon, abychom
se ještě porvali o záchranu.“
David Vaněček: „Zápas se
pro nás začal vyvíjet hodně
příjemně, protože jsme dali
dva góly do poločasu. Bohužel stejně tak jako proti Příbrami jsme to nezvládli,
hlavně v naší hlavě, protože
jsme tam pak měli spoustu šancí, které jsme
měli stoprocentně proměnit. A můj gól? Bylo
to po centru z levé strany, který Aleš Čermák
dobře zpracoval. Odstavil jsem si bránícího
hráče a v pádu z otočky jsem se trefil pravačkou na zadní tyč. “ Připravil Petr Přibík

25. kolo Synot ligy, 25. dubna 2015:
SK České Budějovice – FC HK 2:2 (0:2)
Branky: 67. Varadi, 89. Volešák z PK. – 32.
Vaněček, 45. Čermák. Rozhodčí: Příhoda –
Mokrusch, Caletka. ŽK: 43. Novák, 55. Varadi – 48. Dvořák, 69. Čermák. Diváci: 1789.
SK Dynamo České Budějovice: Fryšták – Ja-

notka (67. Kalod), Novák, Lengyel, Machovec – Pešek, Řezáč, Benát, Chrien (46. Volešák), Funda (57. Škoda) – Varadi.
FC HK: Koubek – Holeš, Chleboun, Križko,
Plašil – Čermák (87. Rolko) – Štípek (77. Halilovič), Černý, Dvořák, Malinský (83. Shejbal) – Vaněček.

K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli
hradečtí fotbalisté na jih Čech, kde se
utkali s týmem Českých Budějovic. Východočechům se v prvním poločase zadařilo
a dostali se zaslouženě do dvoubrankového vedení. Po změně stran se Jihočechům podařilo vstřelit kontaktní branku,
ale Hradec si vytvořil dalších několik velkých šancí. V samém závěru zápasu domácí z penalty vyrovnali. Votroci si vytvořili
další tutovky, ale skóre se již neměnilo.
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OHLÉdnutí ZA minuLÝmi ZÁpASY

26. kolo: FK Dukla Praha – FC Hradec Králové 1:0

Bohuslav Pilný: „Tentokrát
jsme zaslouženě prohráli.
Dukla si to vítězství hlavně za
první poločas, kdy byla nebezpečnější, zasloužila. My
jsme tentokrát nebyli dopředu vůbec nebezpeční.“
Tomáš Koubek: „Myslím si,
že jsme zaspali začátek
a pustili jsme Duklu do velkých šancí. Domácí dali gól
ze standardní situace a pak
nás to tak nějak probralo.
Hlavně ve druhém poločase
jsme byli lepší na balonu, ale žádné velké
šance jsme neměli, tak že bohužel nám chyběla nějaká střela a moment překvapení,
abychom domácí taky trochu ohrozili a mohli vyrovnat. Na konci jsme sice měli tlak, ale
k žádné velké šanci to nevedlo. Myslím si,
že Dukla vyhrála zaslouženě.“

Jakub Chleboun: „Rozdělil
bych zápas na dva poločasy.
V 1. poločase jsme hráli hodně špatně. Vázla nám kombinace a dostali jsme rychle
gól. To jsme samozřejmě nechtěli. Soupeř byl aktivní
a dostával se do šancí, ale na štěstí další neproměnil. O přestávce jsme si něco řekli
v kabině a začali jsme hrát aktivněji. Dostávali jsme se před vápno soupeře, ale pořádně jsme na bránu nevystřelili, takže těžko
jsme mohli pomýšlet, na to, že aspoň vyrovnáme. Ve druhé půli jsme se opravdu
zlepšili, ale bohužel ke gólu to nevedlo.“
Martin Nosek: „Věděli jsme
o tom, že nás čeká těžký
zápas, neboť Dukla hraje
ještě o Poháry. A my jsme se
chtěli pobít o ty důležité
body, kterých máme málo.
Dukla hraje ten svůj systém,
na který nás trenér upozorňoval a co se i potvrdilo. Bohužel jsme dostali brzký gól ze
standardní situace. Myslím si, že ve druhém
poločase jsme hráli lépe než v prvém, kdy
jsme nehráli podle našich představ. Škoda
toho, že když jsme se dostali ve druhém poločase do kombinace, tak naše kombinace
skončila u šestnáctky Dukly. Ke střelbě jsme
se nedostali, neboť domácí dobře bránili.“
Připravil Petr Přibík

26. kolo Synot ligy, 2. května 2015:
FK Dukla Praha – FC Hradec Král. 1:0 (1:0)
Branky: 10. Beauguel. ŽK: 35. Hanousek
Marek, 54. Hanousek Matěj, 90. Blažek – 29.
Dvořák. Rozhodčí: Nenadál – Kordula,
Hock. Počet diváků: 1538.
FK Dukla Praha: Rada – Karavaje, Polom,

Štetina, Hanousek – Považanec, Gedeon,
Čajič (86. Kluk) – Marek Hanousek (74. Blažek), Beauguel, Mareš (88. Dergachev)
FC HK: Koubek – Holeš, Chleboun, Nosek
(80. Tito), Križko – Trubač, Černý – Štípek,
Dvořák, Malinský (57. Halilovič) – Vaněček
(72. Petrus).

K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli
hradečtí fotbalisté do naší metropole, kde
se střetli na stadiónu Juliska s místní Duklou. V 1. poločase se domácím podařilo
již v 10. minutě po rohovém kopu dostat do
vedení a jak se ukázalo, byla to branka vítězná. Hradec se sice ve druhé půli zlepšil, začala se mu dařit kombinace, ale ta
končila u šestnáctky Pražanů a k ohrožení branky se Votroci pořádně nedostali.

NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKy FOTBALOVéHO KLuBu FC HRADEC KRáLOVé

www.fchk.cz

-6-

JAK tO BYLO nApOSLedY
13. kolo Synot ligy, ročník 2014/2015

S dnešním soupeřem se Votroci utkávají
pouze v mistrovských kláních a tým ze Slezska nepatří mezi ty kluby, se kterými mají východočeští fotbalisté výsledkově dobrou
bilanci. I když třeba jsou na tom během devadesáti minut herně lépe, vždy se na straně
Baníku najde „střelec“, který tradičnímu
účastníku nejvyšší fotbalové soutěže zařídí
bodový zisk. A tak statistika za posledních 5
let je zcela jasná a neměnná. Ze sedmi zápasů vyhrál Baník Ostrava celkem pětkrát,
jednou se v domácím prostředí body dělily
za remízu 1:1 (podzimní část sezóny 11/12)
a v sezóně 10/11, v jarní odvetě, Votroci pod
vedením Václava Kotala vyhráli 2:1.
A jak to bylo v této sezóně, respektive na
podzim?
V rámci 13. kola jeli fotbalisté Hradce Králové na horkou půdu Baníku Ostrava. V prvním poločase měli Votroci snad čtyři gólové

příležitosti, ale góly dávala paradoxně jen
Ostrava. Dvě šance znamenaly dvě branky
domácího Holzera. Snížení v druhé půli zařídil elegantní patičkou Dvořák, ale i přes několik velkých šancí se Hradci vyrovnat
nepodařilo.
FC Baník Ostrava – FC HK 2:1 (2:0)
Branky: 21. a 39. Holzer – 60. Dvořák. Rozhodčí: Lerch – Mencl, Kubr. ŽK: 90. Pavlenka
– 40. Koubek, 55. A. Čermák, 88. Halilovič.
Počet diváků: 4085.
FC Baník Ostrava: Pavlenka – Frydrych, Baránek, Stronati, Byrtus – Greguš, Šichor (46.
Mensah) – Kukec (81. Kaša), Lindpere (66.
Šašinka), Holzer – Narh.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Plašil, Mareš
(58. Vaněček) – Shejbal (75. Chleboun),
A. Čermák (86. Kulič) – Štípek, Černý, Halilovič – Dvořák.

David Štípek v běžeckém souboji.
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Adrian Rolko jde do skluzu.
Úvod utkání byl z obou stran opatrný, i když
územní převahu měli domácí. Avšak kromě
střely Kukece z 25 metrů se nic vážnějšího
neudálo. Ještě předtím se ovšem blýskl rychlým protiútokem Petr Mareš, ale jeho finální
přihrávka na osamoceného Dvořáka byla zablokována. Z následujícího rohového kopu
se již hosté k ohrožení branky nedostali.
Úvodní branka utkání přišla jako blesk z čistého nebe. V 21. minutě centroval ostravský
Frydrych, míč nešťastně přizvedl Plašil k osamocenému Holzerovi a ten nekompromisně
zakončil, 1:0. Hráči Hradce Králové se ovšem
rychle oklepali a přišlo několik velkých šancí.
Nejprve v ideální příležitosti hlavičkoval
Shejbal, ale gólman Pavlenka vytáhl skvělý
zákrok a míč zneškodnil. V 30. minutě zakončoval nabíhající Čermák, ale tento pokus
skončil těsně vedle branky. Ostravská obrana
chybovala i v 36. minutě, ale po obrovském
závaru se Halilovičovi nepodařilo míč protlačit za záda gólmana Pavlenky. Po dalším závaru byl při dorážce v jasné šanci zatažen
Pavel Černý, ale píšťalka sudího Lercha zůstala němá. Poté přišel další gólový trest, ve
39. minutě Holzer napálil odražený balón,
který zaplul nechytatelně do růžku branky Tomáše Koubka a Baník vedl 2:0.

Do druhého poločasu vstoupil Baník s velkou chutí a hned z toho mohla být třetí
branka, naštěstí Holeš byl na místě a míč
před Lindperem odkopl do bezpečí.
O chvilku později vychytal gólovku Frydrycha skvělým zákrokem Tomáš Koubek.
V 60. minutě se výběr kouče Pilného konečně dočkal gólové odměny. Na pravé
straně se krásně individuálně prosadil Aleš
Čermák a přihrávkou našel Pavla Dvořáka,
ten elegantně patičkou snížil na 2:1. Hosté
se hnali za vyrovnáním a k tomu rozhodně
nebylo daleko při dalekonosné střele Holeše, kulatý nesmysl skončil metr vedle tyče.
Tempo hry poté upadlo po faulu na Honzu
Shejbala, který musel ještě v průběhu utkání
putovat do nemocnice. Ani za tento zákrok
však jeden z ostravských obránců žlutý kartónek neviděl. V 77. minutě to na Bazalech
pořádně zahučelo po hlavičce Baránka, ale
míč mezi tři tyče nezamířil. O osm minutě
později vytáhl Koubek parádní zákrok proti
hlavičce střídajícího Šašinky a držel tak naděje na vyrovnání až do závěrečných minut.
Nakonec měl 100% šanci v 90. minutě Pavel
Dvořák, když se objevil úplně sám před Pavlenkou, ten vytasil povedený zákrok a definitivně zajistil pro Baník zisk tří bodů.
- 9-

rOZHOvOr

s Milanem Frimmelem, asistentem trenéra FC HK
Každý fanoušek hradeckých Votroků ví, kdo vede jeho tým jako trenér. S největší pravděpodobností také každý z příznivců černobílých barev zná trenéra brankářů. Ale možná málokdo měl tu šanci, a dost možná by ani jeho jméno s naším klubem nespojil, seznámit se
s asistentem trenéra MiLaNeM FRiMMeLeM. Snad se ale mýlíme …
A právě Milan Frimmel je tou pravou rukou trenérů Barboríka a Pilného. A ještě aby ne, asistent trenéra je držitelem té nejvyšší FIFA trenérské licence a ze své hráčské kariéry má také
bohaté zkušenosti.
Kde jste jako hráč začínal s fotbalem?
Narodil jsem se v Brně a právě tam jsem
začal hrát fotbal za Moravskou Slavii Brno,
kde působil můj dědeček. Poté jsem přestoupil do nynější Zbrojovky Brno a prošel
si všechny mládežnické
kategorie.
Co Vás přivedlo na dráhu
trenéra?
Byl to jednoznačně můj
syn Denis, když začínal
kopat do míče. Přivedl
jsem ho na první trénink
a můj bývalý trenér mě poprosil, jestli bych jim nepomohl a od té doby jsme
u fotbalu zůstali oba dva.
Jak jste se dostal k angažmá v FC Hradec Králové?
V roce 2010 jsem studoval
uEFA Pro licenci s Lubošem Prokopcem, který
v hradeckém klubu působil. Jeho prostřednictvím jsem dostal nabídku trénovat
v Hradci Králové a s velkou radostí ji přijal.
Jakou máte přesně roli v realizačním týmu
Votroků?
Základem je samozřejmě tréninkový proces,
na kterém se podílíme všichni, dle domluvy
a potřeby. Dále jsou to různé statistiky,
videa, přípravy na soupeře, ale i v kanceláři
se dá mluvit o týmovém výkonu.
Jak dokážete kluky v kabině namotivovat
v tak náročných bojích, jakými jsou záchranářské boje?
-10-

V situaci, v které jsme, to není jednoduché.
Sami hráči v průběhu jara však ukázali, že
pokud bude naděje, budeme se o ni rvát.
Opustil jste nadobro dráhu mládežnického trenéra nebo se k ní budete chtít
vrátit?
Svoji nynější pozici u ligového týmu beru jednoznačně jako krok vpřed.
Ale vzpomínka na dva roky
u hradeckého ligového dorostu je hodně silná
a práce je to velmi zajímavá, takže otázka není
právě aktuální, ale vyloučit
se nedá.
Váš syn Denis v současné době nastupuje
v dresu libereckého Slovanu. V průběhu sezóny
dokonce nakouknul do
A týmu. Jak se mu vede
dnes?
V současné době nastupuje pravidelně za
Libereckou juniorku a do teď nastřílel 16 branek. Takže samozřejmě spokojený a pyšný
táta.
Stejně jako Vy, hrál za brněnskou Zbrojovku. Nastupoval za juniorku a právě
v roce 2013 jste v utkání Juniorské ligy
stanuli proti sobě jako soupeři. Jaký to byl
pocit?
Potkali jsme se takto už v ligovém dorostu.
Hodně jsem se na ten zápas těšil a musím
se přiznat, že pocit byl velmi zvláštní. Na
jednu stranu jsem jeho velký fanoušek, na

stranu druhou jsem chtěl samozřejmě uspět
jako trenér Hradce.
Vašimi ruky prošli v mládežnických týmech například Filip Zorvan a Daniel Trubač. Věděl jste již v té době, že jsou to
právě ti, kteří se prosadí v kádru áčka?
Oba dva kluci byli velmi talentovaní již jako
dorostenci. Ale cesta, kterou musí hráči ujít
až do ligového týmu je hodně těžká
a dlouhá a je jen na nich, jak se svým talentem naloží. Oba dva to dokázali a jsou na
dobré cestě se dále zlepšovat. Ale tipovat
něco dopředu je hodně ošidné.
V klubu FC Hradec Králové působíte třetí
sezónu. Stal jste se již Hradečákem nebo
Vás to stále táhne do Brna a určitě se vrátíte na rodnou hroudu?
V Brně žije moje rodina a vždy to bude
město, kde jsem se narodil a rád se tam vracím. V Hradci jsem si ale zvykl velmi rychle

a s přítelkyní jsme zde maximálně spokojeni. Takže žádná plánovaná změna není aktuální.
Na pozici asistenta trenéra prvního týmu
jste od letošní sezóny. Ta se vyvíjí tak, jak
se vyvíjí, ale prozraďte, kdy Vám bylo na
lavičce nejlépe a kdy naopak nejhůře?
Nejlepší pocit trenér zažívá samozřejmě po
vítězném utkání. Bohužel jich tuto sezónu
nebylo tolik, ale i dobrý výkon například
proti silné Plzni měl pro nás svůj význam.
Naopak velmi těžce se nesou porážky a nezvládnutá důležitá utkání.
Jak vidíte dnešní souboj Baníkem Ostrava?
Bude to předposlední domácí utkání v této
sezóně. Hrajeme doma a jednoznačně budeme chtít potěšit naše fanoušky, předvést
dobrý výkon a zvítězit.
Děkuji za rozhovor.

JuniOrSKÝ tÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015

Juniorský tým prožil v posledních dvou kolech (po uzávěrce ČBG ještě následovalo domácí
střetnutí s týmem FK Mladá Boleslav) dva různé zápasy…, dva zápasy jako na houpačce Zatímco se Slováckem Votroci excelovali, nutno podotknout, že za výrazného přispění střelce
A týmu Davida Vaněčka, v zápase ve Znojmě na místní juniory nestačili.
FC Hradec Králové jun. – 1. FC Slovácko jun. 8:0 (5:0)
Branky: 8., 25., 27., 40., 50. Vaněček, 29. Vlastní, 74. Heger, 89. Malinský. Rozhodčí: Zadinová – Jiřík, Novotný. Počet diváků: 70. FC HK jun.: Jehlička – Kraják Ondřej (54. Lacina),
Zezula (64. Heger), Vobejda (64. Drozd P.), Drozd D. – Malinský, Zorvan, Schwarz, Joel (46.
Pago) – Vaněček, Kraják Lukáš (54. Langr). 1. FC Slovácko jun.: Červinka – Pilka, Holek, Petrucha, Jeleček – Balaštík, Machač, Vašek, Fojtášek – Tesař, Zajíc.
Hradečtí junioři nastoupili k utkání s viditelnou snahou odčinit poslední dva výsledkové neúspěchy. Jejich sestava byla také doplněna o zkušené, o víkendu nevytížené hráče A týmu.
Především David Vaněček hýřil aktivitou a byl to on, který dal utkání gólový punc. K tomu mu
výrazně přispěl rychlonohý Tomáš Malinský, který mu u většiny gólů asistoval.
Vše začal již v 8. minutě, když vystihl malou domů hostujícího týmu a předložil míč hradeckému kanonýrovi před prázdnou branku, 1:0. Druhý gól padnul po samostatném průniku Vaněčka, když perfektně zpracoval přihrávku Malinského do „ulice" a obešel i hostujícího
brankáře, 2:0. Na třetí gól nahrával Zorvan a zakončení bylo podobné tomu druhému, tzn.
i s kličkou brankaři. Čtvrtý gól si dala dezorientovaná obrana hostí sama, když po svém
úniku nacházel Malinský volného Vaněčka, 4:0. Pátý gól pak přišel v posledních sekundách
prvního poločasu a autorem byl opět v pohodě hrající Vaněček, 5:0.
Také v druhém poločase měli Votroci jasnou převahu a bylo jen otázka času, kdy se bude
skóre navyšovat. Změna přišla již pět minut po přestávce a byla u toho opět dvojice Malin-

ský – Vaněček, kdy si druhý jmenovaný naběhl na spoluhráčovu kolmou přihrávku a propálil
vyběhnutého Červinku, 6:0. Poté měl dvě příležitosti Schwarz, ale ani jeden z přímých kopů
nenasměroval mezi tyče.
Další branku vstřelil střídající Heger, kterého našel na malém vápně Vaněček. Mladý Votrok
si přihrávku pěkně zpracoval a vystřelil na zadní tyč, 7:0. Poslední střelecké slovo měl v pondělním podvečeru dvorní nahrávač Malinský, který se tentokrát pasoval do role střelce a uzavřel tak skóre na 8:0. V dnešním utkání se gólově prosadili hlavně hráči prvního týmu. Ovšem
i ostatní hráči svoji hrou svého soupeře přehrávali.
1.SC Znojmo – FC Hradec Králové 4:2 (2:1)
Branky: 16. Lapeš, 25. Alaca, 60. Njire (PK), 78. Bogner – 21. Mareš (PK), 58. Joel, ŽK: 71.
Honz (ZNO), Rozhodčí: Váňa – Kubr, Pfeifer. 1. SC Znojmo FK: Doleček – Hrazdílek (c),
Honz, Pokorný, Alaca, yilmaz (89. Borovec), Nehyba (88. Sokol), Njire, Levai, Pázler (58.
Celik), Lapeš (46. Bogner). FC HK: Ordelt – Drozd, Tito, Ptáček, Kraják, Vobejda (c), Langr,
Zezula, Joel, Mareš (46. Pago)
Za slunečného, ale dusného počasí na hřišti v Šatově na rakouských hranicích sehrála hradecká juniorka své utkání 32. kola. Přestože působila fotbalovějším dojmem, odjížděla
z městyse známého především vinnými hrozny bez bodů.
Začátek utkání je zastihl ještě duchem v autobuse a tak domácí nedostali do silného tlaku,
který v úvodní čtvrthodině rekrutoval v zahrávaných pět rohových kopů, ty stačila obrana v bílých dresech pokrýt. O minutu později se však již skóre měnilo. Když po pravé straně došlo
k přečíslení a Lapeš vrátil vyraženou střelu Pázlera za záda Ordelta 1:0. Ve dvacáté minutě
byl Langr podkopnut ve vápně a nařízenou penaltu proměnil jistě Mareš. 1:1. O pět minut
později prokázal své nesporné technické kvality yilmaz. Prokličkoval se do pokutového
území, kde mu sebral míč Alana a vrátil domácím vedení 2:1. Před poločasem se do vápna
na druhé straně probil Ptáček, ale jeho tečovaná střela skončila na břevně.

David Drozd (vlevo) a Joel (vpravo) v zápase se Znojmem (foto Karel Tejkl).

Tabulka Juniorské ligy, sezóna 2013/2014, po neúplném 33. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

32
32
32
32
32
32
33
33
32
32
32
33
32
32
32
34
33
32
32
32

23
22
22
18
18
17
15
15
14
12
12
10
12
8
8
9
8
8
7
5

4
6
5
11
7
7
9
8
3
8
5
10
4
9
7
3
5
3
2
4

5
4
5
3
7
8
9
10
15
12
15
13
16
15
17
22
20
21
23
23

86:37
79:37
91:39
69:21
87:59
69:48
71:50
70:49
58:60
65:61
66:57
45:45
55:68
55:84
53:73
51:92
53:72
33:63
34:117
50:108

73
72
71
65
61
58
54
53
45
44
41
40
40
33
31
30
29
27
23
19

25
24
23
17
13
10
3
2
-3
-4
-7
-8
-8
-15
-17
-21
-19
-21
-25
-29

Druhý poločas byl ze strany votroků o snaze zvrátit nepříznivý stav. Především středová řada
začala domácí přehrávat a vyústění enormní snahy byla nádherná branka Joela, jemuž prostrčil míč Lukáš Kraják a po zaseknutí míče prvně jmenovaný trefil šibenici a srovnal stav na
2:2. Ten však trval jen minutu. Po rozehrání se dostal k míči před velkým čtvercem yilmaz, jeho
tvrdou střelu stačil Ordelt vyrazit jen k němu a turecký hráč se po vypíchnutí míče ochotně
poroučel k zemi. Jedenáctku pak proměnil další cizinec v domácím dresu Njire, 3:2. Deset
minut před koncem vedla ztráta míče v rozehrávce ve středu pole k rychlému brejku, který
zakončil Bogner 4:2. Konec utkání byl ve snaze hostujících Východočechů korigovat nepříznivý stav, ale žádná ze šancí brankou neskončila, i když nejblíže k tomu měli Ptáček, Joel
a Pago. Proti Vobejdově střela zasáhl Doleček, stejně jako proti Titově v poslední minutě.
Ani Tito se v zápase se Znojmem neprosadil (foto Karel Tejkl).

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.

SLO - BNO

HKR - OVA

… Slovácko vyhrálo čtyři poslední vzájemné duely Brnem? Svému soupeři přitom
nastřílelo jedenáct branek a inkasovalo jen
jednou.

… Baník se proti Hradci střelecky prosadil
čtrnáctkrát v řadě? Naposledy Ostravští
nevstřelili Východočechům branku v listopadu 1998.

PRI - SLA

JIH - TEP

… v posledních šesti vzájemných domácích zápasech se Slavií inkasovali Příbramští jen jednou? Došlo k tomu v říjnu 2010
při remíze 1:1.

… listopadová výhra Vysočiny v Teplicích
3:2 byla vůbec prvním tříbodovým úspěchem Jihlavy ve vzájemných soubojích?

CEB - DUK

SPA - PLZ

… kouč Českých Budějovic František Cipro
byl posledním trenérem kouče Dukly Luboše
Kozla v jeho profesionální hráčské kariéře?

… Pražané ve vzájemných soubojích nastříleli
téměř dvakrát tolik branek? Celkové skóre
duelů Sparty s Plzní je 55:29.

JAB - LIB

BOH - MBL

… podzimní výhra Jablonce v Liberci byla vůbec prvním vítězstvím zelenobílých na hřišti
soupeře? Doma ovládl Jablonec osm duelů
z dvaceti.

… v jedenácti vzájemných zápasech Bohemians s Mladou Boleslaví ještě nebyla udělena ani jedna červená karta?

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: Mgr. Václav Víška, Ph.D., Igor Rejzek , Ing. Richard Jukl, MuDr.
Jan Michálek, Ing. Milan Přibyl, Ph.D., PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Rostislav Jireš
– 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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www.synotliga.cz

SYNOT liga

ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ SYNOT LIGY
Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy
Na jaký venkovní zápas vašeho týmu nejraději jezdíte a proč?

Ondra Hradecký:
Do Plzně. Je tam nejpřátelštější
prostředí, pořád plno a úžasná
atmosféra. Minimum nenávistných chorálů a naopak fandové
povzbuzují i když se úplně nedaří.
Navíc se na fotbal Viktorky hezky
kouká, i když to většinou skončí
prohrou Slavie.

Michael Fkmb
Vágner:
Co se týká ligy, nejlépe se jezdí na Moravu, zvláště do Uherského Hradiště, kde
je velmi přátelská
atmosféra.

Ondřej Štajny Wallesch:
Nejlepší výjezd je na Slovácko,
dobrý stadion i občerstvení
a hlavně, protože je zároveň
nejdelší, jedou jen ti nejvěrnější.
Cestou je o zábavu postaráno
a pokud se náhodou prohraje,
tak je cestou zpět dost času ten
žal zapít.

LVÍČATA ZE SYNOT LIGY
v přípravě na domácí EURO 2015

lukáš masopust

pavel kadeřábek

Záložník

Pravý obránce

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 10
Minuty: 281
Góly: 2
Asistence: 0

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 21
Minuty: 1815
Góly: 1
Asistence: 7

Celé medailony hráčů naleznete na fotbalovalvicata.cz

fotbalovalvicata

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

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

DOSTANEME VÁS DO HRY

www.synot.cz

pArtner dnešníHO ZÁpASu
TNTRADE Hradec Králové

Partnerem dnešního utkání proti Baníku je
společnost TNTRaDe Hradec Králové,
která sídlí v Hradci Králové na Slezském
Předměstí. Společnost provozuje více jak 10
divizí. V její nabídce najdete téměř milión
produktů nejen z oblasti sportu, ale i produkty pro domácnost či kancelář, osvětlení,
počítače, elektro. Najdete tam nářadí, ale
třeba také produkty pro zvířata. Celou nabídku můžete vidět online na webových
stránkách http://www.tntrade.cz.
Na dnešní fotbalové utkání přivezla společnost TN TRaDe ukázat prodávané koloběžky a osobní transportéry. Oba druhy
dopravního prostředku si může fanoušek vyzkoušet hned za branou Všesportovního
stadionu, a to úplně ZDARMA.
Koloběžky, to není pouze zábava pro ty nejmenší, ale jako dopravní prostředek jsou
čím dál, tím více oblíbené i mezi dospělými.
A mají také výhody v očích lékařů:
• Jízda na koloběžce je vhodným kompenzačním cvičením, které pomáhá odstraňovat bolesti a zatuhlost zádového svalstva.
Dochází k celkové stabilizaci kyčlí a trupu,
která hraje zásadní roli v prevenci v potí-
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žích s páteří. Jen málokterá sportovní aktivita dokáže zpevnit zádové svalstvo tak,
jako právě jízda na koloběžce.
• Jízda na koloběžce zásadním způsobem
pozitivně ovlivňuje kondici kloubů dolních
končetin.
• Nenáročným způsobem je tvarován zadeček, bříško, stehna a lýtka. Proto je velmi
oblíben u ženské části populace.
• Rakouský vědecký pracovník Dr. J. wiesauer uvádí, že koloběžka je ideální rehabilitační pomůckou po operacích a po
zraněních kolenních a hleznových kloubů,
tedy v okamžiku, kdy „klasické běhání již
není možné“.
• Koloběh skrývá široké možnosti v podobě
aktivního procvičování většiny svalových
partií, uvádí český specialista na léčebnou
a sportovní rehabilitaci, MuDr. Kamil
Ramík: „Jízda na koloběžce je velmi vhodná na posílení a tvarování svalů dolních
končetin, zpevnění hýžďových a bočních
zádových svalů. Navíc ji lze efektivně využít
při aktivním snižování nadváhy.“
• Odborný lékař na sportovní ortopedii a chirurgii Dr. K.-H. Kristen uvádí, že po ortope-

dické stránce splňuje koloběžka nejlepší
dynamickou formu tréninku, která zvyšuje
celkovou stabilizaci a koordinaci končetin.
• Výhody koloběžkového pohybu popisuje

i německý specialista na ortopedii Dr. Johannes Busch. uvádí, že koloběžka je
výbornou pomůckou usnadňující běžný
pohyb osobám se sníženou pohyblivostí.

Ve společnosti se setkáte s řadou skvělých
odborníků i lidí, kteří Vám rádi poradí, pokud
budou vědět. Jedním z nich je PaVeL
MaReK, obchodní a marketingový ředitel
společnosti TNTRADE. Ve firmě pracuje již
od r. 1993 a tak jsme mu položili pár otázek.
V posledních pár letech se Vaše společnost věnuje hodně sportu, co ta změna?
Sportu se věnujeme od počátku, ale nebyli
jsme tak viditelní. Podporovali jsme zejména
menší dětské oddíly, dokonce jsme ještě za
pana Vody podpořili i Váš klub. Před 3 lety
však došlo k rozhodnutí založit divizi sportu
a věnovat se sportu i obchodně. S tím je samozřejmě spojena i změna strategie. Podporujeme hokej, plavecký klub, budoucí
učitele tělocviku na místní univerzitě i řadu
malých akcí především pro děti. Ty jsou
nejen pro Hradec budoucnost.
Divize sportu? To zní zajímavě, co si pod
tím máme představit?
Naše divize sportu dnes nabízí již téměř
4000 produktů. Nejprodávanější oblastí jsou
koloběžky, kde nabízíme opravdu to nejlepší
na trhu, co se týče poměru cena/výkon
a hlavně výrazné předprodejní a poprodejní
služby tj. systém dokonalé péče o zákazníka. Provozujeme i půjčovnu. V nabídce
najdete i akční kamery, produkty pro bojové

sporty, fitness či posilovnu. Také hodinky
a stopky, věci pro letní i zimní sporty či míčové a společenské sporty. Oblíbené jsou
produkty pro turistiku a rekreaci. A když už
jsme u fotbalu, tak samozřejmě věci pro fotbal jako jsou míče, dresy, sítě, chrániče
a další. Ze specialit třeba podvodní a ochranná pouzdra pro mobily a tablety pro focení a používání u vody a pod vodou.
Co Vy osobně sport? Co Vy a fotbal?
Sportu se věnuji od mládí. Prošel jsem vše
od juda, karate až po šachy. Moc lidí neví, že
jsem jako malý hrával fotbal. Ještě za Rudou
hvězdu. Moje děti se o fotbal také pokoušeli,
a to na Olympii. Je to ale sport pro opravdové
chlapy a vyžaduje mnoho obětí. Takže dnes
ho máme jako rekreační sport. Dokonce
jsem se jednu chvíli ocitl i ve vedení jednoho
z fotbalových oddílů. Dnes spíše pomáhám.
S marketingem, akcemi. Prostě mám rád,
když se děti hýbou a mají i své vzory.
Jak vidíte dnešní zápas proti Baníku?
Jsem hradecký patriot, hrdý na své město
i věci v něm. Takže budu vždy věřit až do poslední chvíle ve vítězství. Každý zápas je
těžký, i tento bude. Takže můj tip? Votroci
porazí Baník. 1:0. Možná nevyjde, ale prostě tomu věřím a přeji všem – ať to vyjde,
rozhodčí nerozhodčí!

HrÁči, KteŘí „OBLÉKLi OBA dreSY“
Vladimír Mokrohajský

Dnes představíme brankáře VLaDiMíRa
MOKROHaJSKéHO:
*29. května 1935
• 11 ligových zápasů za Hradec Králové
• První zápas – 17. 3. 1957 (RH Brno – Hradec Králové 3:2) a poslední zápas za Hradec – 1. prosince 1957 (Slovan Bratislava
– Hradec Králové 2:1). Obdržené branky –
28 (průměr na zápas 2,54)
• Sehrál 1 zápas za „a“ mužstvo ČSSR –
31.3.1963 (ČSSR – NDR 1:1, Praha)
• 1 zápas za „b“ mužstvo ČSSR –
10.10.1964 (ČSSR – Maďarsko 0:2, Ostrava)
• 4 zápasy za olympijský tým – 1962 a 1963
Přišel do Hradce z vojny v Křídlech vlasti
jako mladý, talentovaný brankář. První fotbalové kroky prožíval v Myjavě a před vojnou ještě působil v DA Trenčín. Sice
subtilnější postavy, ale vynikající v situacích
zdánlivě ztracených, kdy stál sám s útočníkem, věděl, kdy v pravý čas vyběhnout
a zmařit jeho šanci. Jeho zákroky na brankové čáře měly pečeť velikosti, ale brankář
projevil také svou chytrost.
Po úvodním zápase za Hradec dostal další
šanci až na podzim 1957, kdy s úspěchem
nahradil distancovaného Matyse. V utkání
s RH Bratislava Hradec prohrál, ale jeho
mladý brankář podal vynikající výkon. Po
skončení podzimu 1957 využil spolu se Štěrbou a Karlem Dvořákem tzv. „brigádnický
přestup“ a odešel do Baníku Ostrava. Tam

zakotvil definitivně a v letech 1962–64 patřil
mezi nejlepší brankáře republiky.
Jeho jediné vystoupení v reprezentačním
„A“ týmu mu ale vůbec nevyšlo. Vyřazení
tehdejších vicemistrů světa s průměrným
celkem NDR z druhého ročníku Mistrovství
Evropy znamenalo definitivní konec reprezentační kariéry.
Dlouhá léta byl oporou Baníku, později se
stal trenérem a fotbalu zůstal věrný po celý
život.
Jiří Rádl
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Baník Ostrava, Hradec Králové a fotbal.
Možná nesourodá kombinace, ale vězte, že
vzájemná spolupráce, ale i rivalita, mezi
oběma kluby panuje již mnoho desetiletí.
Z Hradce do Baníku a opačným směrem putovaly desítky hráčů i trenérů. V dobách socialistického plánování stačilo podepsat
„brigádnický“ přestup do dolů a vzhledem
ke společenskému privilegování hornického
povolání nebyl problém jít do Baníku Ostrava – v roce 1957 takto „utekli“ z Hradce
Štěrba (ten se později vrátil), Karel Dvořák,
brankář Mokrohajský a kanonýr Šindelář. Po
zisku titulu hradeckými v roce 1960 napak
posílil náš klub záložník Kománek a hned
měl ostrý debut na barcelonském Nou Camp
v Poháru mistrů. Později šel do Baníka a na
sklonku kariéry se vrátil do Hradce.
V hradeckých dobách druholigových chodili
hradečtí za první ligou i do Baníku, jmenujme loni zesnulého stopera Františka

Humla, vedle kterého v Ostravě vyrostla budoucí baníkovská ikona – Rosťa Vojáček.
V 70. letech se Baníku velmi dařilo, pod trenérem Hadamczikem chytal Mačák (vojákoval v královéhradecké Dukle), mistrem ligy
1976 byl Miloš Smetana. Do Hradce naopak
přišel chytat v těžkých třetiligových časech
populární Gusta Ivančík, Votrubův předchůdce.
Na konci 80. a počátkem 90. let hrávali
v Hradci Baníkovci Dušan Horváth, Milan
Duhan, populární Petr Veselý (pamatujete
jeho vítězný gól na Slovanu a rozbitý hradecký autobus?), ale i Jiří Útrata, Libor Fryč,
Zbyněk Ollender, Tomáš Bernády. Opačným
směrem tehdy šel Jiří Časko. A další jména
z 90. let? Třeba Jiří Záleský, Richard Hrotek,
Petr Drozd, Dalibor Slezák, Michal Lesák,
Fotis Maniatis, Jan Hable, Radim wozniak,
Vojtěch Hadaščok, Vojtěch Štěpán.
Tomáš Rademacher

miStr LigY 1960 JiŘí HLedíK ZemŘeL
V sobotu 25. dubna 2015 navždy odešla ikona hradeckého klubu Jiří Hledík. Reprezentant České republiky a člen mistrovského týmu z roku 1960
zemřel v 86 letech po dlouhé těžké nemoci.
Jiří Hledík se narodil 19. dubna 1929 v Pardubicích.
Jako československý reprezentant se zúčastnil
mistrovství světa roku 1954 ve Švýcarsku, kde nastoupil v utkání s uruguayí. Další mistrovství světa ve
Švédsku, jakožto i stříbrné mistrovství světa v Chile
ho bohužel minulo, ač byl v těchto letech jedním
z nejlepších stoperů v zemi. Za reprezentaci odehrál
celkem 28 zápasů a v nich dal 1 gól.
V československé první lize vybojoval mistrovský
titul v sezóně 1959/1960 jako hráč a lídr Spartaku
Hradec Králové. Titul nováčka nejvyšší soutěže byl
pro všechny senzací a byl to první mistrovský titul,
který neputoval do jednoho z hlavních měst federace, tedy Prahy či Bratislavy.
Za Spartak Hradec Králové hrál v letech 1958–1966,
nastoupil k 122 ligovým zápasům a dal v nich 9 branek. Prošel také kluby Slavoj Pardubice,
Křídla vlasti Olomouc, ÚDA Praha a Spartou Praha. Celkem v lize odehrál 207 zápasů a dal
10 branek. Byl držitelem titulu Mistr sportu, trofeje Stříbrný míč, ceny Václava Jíry a byl laureát ceny Primus Inter Pares 2010. Pan Jiří Hledík byl srdcař, stoper evropského formátu, vynikal výbornou poziční hrou a byl uznávaným hlavičkářem a pilířem obrany.
Čest jeho památce.
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Gunnyho poznámky k posledním třem zápasům
Svůj poslední příspěvek pro Černobílý gól,
který vyšel při příležitosti utkání SyNOT ligy
Votroků s Příbramí jsem zakončil takto: „Až
se na utkání pod Lízátky příště opět potkáme, budeme snad mít o pořádnou porci
prvoligových bodů více, než dnes.“
Bohužel, místo očekávaných 6 bodů za
výhry nad Příbramí a Budějovicemi, plus vytoužený bod „navíc“ z pražské Dukly, máme
pouhopouhý jeden jediný smutný bodík. To
pro Hradec v tento okamžik znamená
potvrzení prvoligové „beznaděje“. Samozřejmě, že různé matematické „teorie nereality“ dávají nějaké kombinace, variace
a permutace pro setrvání Hradce v SyNOT
lize, ale pravděpodobnost je jako výhra
první ceny v loterii. A to není věru mnoho.
V minulém domácím zápase s Příbramí jsme
ztratili poločasové vedení 2:0. Ke způsobu
a příčinám následného obratu, kdy soupeř
posílen o muže s píšťalkou a praporky otočil
na konečných 2:3, se zde nebudu rozepisovat, skandální průběh druhého poločasu byl
podrobně rozebrán celostátními médii. Jen
se zamýšlím nad tím, jak si někteří pánové vysvětlují frázi, že „...utkání řídí rozhodčí Xy...“.
Smutnou skutečnost, že se bohužel jako
každoročně závěr ligy nehraje pouze tam,
kde má – tedy na zeleném trávníku mezi bílými lajnami, ale také kdesi ve fotbalovém
Mordoru, přesvědčili jsme se i následně
v Budějovicích. I zde jsme vedli o poločase
2:0, domácí však nejprve dokázali z ofsajdu
snížit a vyrovnání jim přinesla poslední minuta po penaltě. To, že nám byla upřena penalta po jasném faulu na Dvořáka již
v prvním poločase jen smutně dokumentuje
odbornou i morální úroveň těch, kteří mají
dbát na průběh zápasu.

Ale pozor – nesmíme jen brečet! Pokud
jsem již zmínil fiktivní zemi zla Mordor, pak
nutno připomenout, že její síly byly v knize
i filmu poraženy. A to nezměrným úsilím, odvahou, bojovností, sebeodříkáním a vírou
v sebe sama hrdinů na straně dobra. Votrokům asi něco z těchto nezbytných vlastností chybělo, jinak by dvakrát v řadě
dvougólové vedení neztratili – ani tváří v tvář
zlu...
Následné utkání na Dukle již nemělo, přes
veškerou snahu realizačního týmu kluky
zvednout, potřebnou šťávu. V první půli jsme
si vypracovali jedinou šanci, ze které mohl
a měl Trubač vyrovnat na 1:1. Vyrovnat
proto, že již od 10. minuty jsme prohrávali po
RK Dukláků, když míč našel na zadní tyči připraveného Beauguela a ten nedal Koubkovi
v naší brance šanci. Ve zbylém čase zápasu
jsme si nevypracovali vůbec žádnou možnost ke srovnání skóre, snad jen s výjimkou
trestňáků, ze kterých ale nedošlo ani k ohrožení branky. Domácí gólman Rada se v podstatě pronudil sobotním odpolednem ke 3
očekávaným bodům. Votroci sice ve druhém
poločase drželi častěji míč, ale vše končilo
zmarem před velkým vápnem domácích.
Opravdu nic se nám nedařilo a konec byl pro
hrstku hradeckých fanoušků vítanou změnou, protože sledovat trápící se kluky na zeleném pažitu bylo smutné.
Nezbývá než doufat, že dnes, kdy hostíme
Baník, vybičují se kluci k lepšímu výkonu.
I když na SyNOT ligu můžou Votroci již asi
zapomenout, na svoje fanoušky by zapomínat neměli – nezasloužíme si to!!!
NIC NEŽ HRADEC.

NAVŠTIVTE wEBOVé STRáNKy FANKLuBu FC HRADEC KRáLOVé

www.votroci.cz
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Gunny

O čem Se mLuví nA FACeBOOKu
Roman Jasanský: Tak opět jsme ztratili body v Budějovicích! Zase stejný
scénář vedeme dva nula a to ještě jsme měli kopat penaltu po faulu na
Dvořáka, ale nestalo se a na konci zápasu kontakt ve vápně a rozhodčí
neváhá a píská penaltu už po několikáté s tímto soupeřem! Ale co se dá
zahodit v přečíslení 4 na 1 v poslední minutě to se jen tak nevidí pak se
nemůžeme divit že jsme tam, kde jsme!!
Jarka Žáková: Máme rádi fotbal, jsme srdcaři a fandíme samozřejmě
Hradci, ale přejeme i ostatním, pokud hrají dobře, ať se daří. Ale "zaříznout" Hradec jen proto, že se na jaře "zvednul", a že někdo chce, abychom "spadli" a je dané, kdo má "spadnout", to snad ne. Kluci hráli
suprově, bojovali jako lvi, nechali na hřišti všechno a jenom to, že se někomu "nehodí", že by se náš Hradec zachránil, začaly se dít věci......V tu neděli teď to byl vrchol, vítězství na dosah a najednou "ruka", vyloučení a už se to vezlo.....Bohužel v naší lize to není ojedinělé, některé týmy to "odnesou". Nenechme si
to líbit a zkusme to ještě kluci, ukažme, že jsme HRADEC a my budeme s vámi. I ten protest je nutno dotáhnout do konce, snad se připojí všichni, kterým bylo "ublíženo", nejsme jediní.
Libor Chalupa: Neberte to špatně a vůbec to nemyslím zle, ale do Hradce na fotbal už nejdu, ne ohledně
výsledků atd. Na fotbal půjdu, až bude novy stadión, je mi 30 tak doufám, že se toho dožiju. Přeji brzký návrat do ligy.
Miroslav Bednář: Tak kluci, ještě to zkuste! Naděje SLEDuJTE KLuB TAKé NA SOCIáLNí SíTI
umírá poslední! HRADEEEC!
Instagram
/fchradec
Filda Hubálek: Co si budeme povídat, z dlouhodobého
hlediska to ani jiný nebude, buď je to sestup do druhé ligy nebo postup z druhé ligy do první nebo se jen tak
v té první lize zachrání a takhle je to pořád dokola a proč? Když se někdo vypracuje na post fotbalisty, který
něco umí, tak je hned prodán jinam, viz Venca Pilař a jinak to asi z finančního hlediska není nic závratného
na to, aby si mohl klub dovolit kupovat hráče na vyšší úrovni. To je můj názor a nikomu neberu ten jeho.
Rostislav Kosina: Jako fanda Hradec. Fotbalu je mi líto sestupu, ale my jsme na to zvyklí. Jiné mančafty né,
za rok opět s euforií do nejvyšší soutěže. Tak aspoň ten závěr hrajte s radostí z fotbalu pro nás diváky a sestupte opět se ctí..
Ondra Ridl: Ne nepřijdu. Do teď mě to bavilo, ale už jsem si uvědomil, že výsledky české ligy jsou stejně dány
dopředu...všichni víme jak to s baníkem skončí...penalta nebo offside, to je jedno, ale my nevyhrajeme i kdybychom hráli jako Bayern proti Portu...prostě náš v Synot lize nechtějí..
Prvoligová návštěva na Julisce...

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

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

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

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

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

-30-

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