všesportovní stadion hradec králové

Sobota 23. května 2015 v 17.15 hod.

Zápas 29. kola

FC Hradec Králové – SK Slavia Praha

Program 29. kola (23. května 2015)

Program 30. kola (30. května 2015)

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

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

partner utkání:

O dnešním SOuPeŘi
SK Slavia Praha – fotbal a.s.

Rakouské úřady povolily začátkem května
1895 studentu mediciny Jaroslavu Hausmanovi ustavení „Sportovního klubu Slavia“ na
základě předložených stanov. Ustavující
schůze se uskutečnila v restauraci u Brejšků, stojí dodnes vedle obchodního domu
Máj, dne 31. května 1895. Dne 21. ledna
1896 na Valné hromadě klubu se ustavuje
odbor footballový.
Tím je dán základ pro důstojné provozování
tohoto sportu, který vrcholí dne 25. března
1896, kdy byl sehrán první zápas na Císařské louce v tradičních červenobílých dresech používajících se dodnes. Slavia tehdy
vyhrála nad A.C. Praha 6:0.
Vzestup kopané ve Slavii v té době je patrný
i na mezinárodním poli, zejména od roku
1903, kdy do mužstva přišel legendární střelec Jan Košek, který do roku 1913 nastřílel
804 branek. Výkonnost mužstva ještě
vzrostla na mezinárodní extratřídu příchodem skotského trenéra Johny Williama
Maddena (nar. 11. 6. 1865, zemř. 17. 4. 1948
v Praze), který Slavii trénoval až do roku
1930, plných 25 let. Pod jeho vedením Slavia 438x vyhrála, 64x prohrála a 96 utkání
skončilo nerozhodně.
Jedním z vrcholů počátků kopané je výhra
19. května 1906 před 4 000 diváky nad prvoligovým profesionální klubem Southampton 4:0, třemi brankami Koška a jednou
Malého, a o deset dní později remíza se
skotským Celtic Glasgow 3:3. Výkonnost
mužstva té doby je znamenitá a z domácích
soupeřů jí porazí až SK Smíchov dne 21.
března 1909, tedy domácí klub po 12 letech...
Od roku 1925 se hraje mistrovsky liga, do
mužstva přicházejí fenomenální brankář mezinárodní třídy František Plánička, střelec
František Svoboda, dravý útočník Antonín
Puč, záložník Vodička, tvdý Ženíšek. Toto
velmi silné mužstvo vyhrává ligu v letech
1930, 1933, 1934 a Pohár středočeské župy
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v letech 1922, 1926, 1927, 1928, 1930
a 1932.
V následném období vyhrává Slavia ligu
v letech 1935 a 1937 a Pohár v roce 1935.
V mužstvu již stabilně hrají: Vytlačil, Horák,
Průcha, Truhlář, Daučík, Jezreba, Nožíř
a Vacek.
Výkonnost mužstva se ještě zvýšila příchodem Josefa Bicana z vídeňské Admiry na
podzim roku 1937, s nímž Slavia vyhrála následující rok Středoevropský pohár.
Josef Bican ve Slavii působil v letech 1937–
48 a posléze 1953–56. Se Slavií získal 5x ligový primát a nastřílel 447 ligových branek.
Byl v ČSR 10x nejlepší ligový střelec (v Rakousku 2x) za což byl v lednu 2001 ohodnocen jako střelec století před Pelém
a Romariem.
V roce 1948 v důsledku změny politického
systému dochází ke slučování jednot a oddílů, Slavia se slučuje s TJ Sokol Praha 7
pod název Sokol Slavia a nastává ústup ze
slávy slávistické kopané, nejblíže k získání
titulu mistra měla v roce 1966 a 1976, kdy jí
k tomu chyběl jediný bod.
Rok 1990 a změna politických poměrů znamená vzestup z průměrnosti díky mecenáši
panu Korbelovi, který financuje kopanou získáním nových kvalitních hráčů: Suchopárek,
Rusňák, Juraško, P. Berger, Tatarčuk, Binič,
Nečas a Lerch. Přicházejí dorostenci Bejbl,
Šmicer a P. Novotný a rázem má Slavia mužstvo, které hraje o mistra. Bohužel se tomuto
mužstvu nepodařilo prosadit na mezinárodní
scéně, ani získat mistrovský titul, a řada
hráčů po odchodu pana Korbela odchází ze
Slavie. V roce 1995 a 1996 se podařilo ztráty
zacelit příchody Stejskala, Kozla, Šmejkala,
Vágnera a Poborského. Slavia konečně
v roce 1996 získala mistrovský titul a účastí
v semifinále poháru UEFA ve stejném roce
začala psát novou etapu svých dějin, ve
které získala mj. ještě další dva mistrovské
tituly (2007/2008 a 2008/2009).

SOuPiSKA SK SlAviA PrAHA, a.s.
Synot liga – jaro 2015

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

HRUBEŠ

Karel

16. 3. 1993

199 cm 95 kg

29

1

BERKOVEC

Martin

12. 2. 1989

190 cm 84 kg

34

RAKOVAN

Matej

14. 3. 1990

198 cm 96 kg

2

ŠVEC

Michal

19. 3. 1987

181 cm 68 kg

3

MiKULA

Jan

5. 1. 1992

180 cm 77 kg

6

TAMáS

Krisztián

18. 4. 1995

14

KODR

Marek

17. 8. 1996

15

FiALKA

Lukáš

19. 9. 1995

20

BíLEK

Jiří

4. 11. 1983

30

DOSTáL

Martin

23. 9. 1989

177 cm 73 kg

28

LATKA

Martin

28. 9. 1984

193 cm 87 kg

4

HRUBý

Robert

27. 4. 1994

184 cm 77 kg

8

ZMRHAL

Jaromír

2. 8. 1993

189 cm 78 kg

7. 6. 1985

180 cm

10

BOUDJEMAA

Damien

11

KENiA

Levan

12

PROŠEK

Václav

8. 4. 1993

16

ČERNý

Milan

16. 3. 1988

18

VUKADiNOViČ

Vukadin

14. 12. 1990

19

DELi

Simon

27. 10. 1991

25

MiČOLA

Tomáš

26. 9. 1988

179 cm 78 kg

23

PiTáK

Karel

28. 1. 1980

182 cm 83 kg

26

BAÉZ

Aldo

5. 9. 1988

17

DiOP

Dame

21

ŠKODA

Milan

16. 1. 1986

27

ČERVENKA

Marek

17. 12. 1992

18. 10. 1990

173 cm 67 kg
175 cm
175 cm 64 kg

192 cm

15. 3. 1993
190 cm 85 kg

Realizační tým:
BERáNEK Miroslav – trenér, KřEČEK Aleš, TRáVNíK Pavel – asistenti trenéra, ŠiMURKA
Juraj – trenér brankářů, HEJRET Daniel – kondiční trenér, JiRKAL Miroslav – analytik,
pozorovatel, VLČEK Stanislav – vedoucí mužstva, KREJČí Petr ml., říHA Michal, DVOřáK
Martin, TUČEK Michal – lékaři, ČERNý Jan – fyzioterapeut a masér, ČERNý Jakub – masér,
ŠVENěK Jiří – hlavní kustod
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mudr. JAn miCHáleK

Nový předseda představenstva FC Hradec Králové a.s.
Nejužší vedení klubu FC Hradec Králové doznalo v průběhu jarní části sezóny 2014/2015
podstatných změn. Z postu předsedy představenstva odstoupil po šestiletém působení
JUDr. Pavel Staněk a namísto něho byl zvolen staronový předseda, bývalý hráč Spartaku
Hradec Králové MUDr. Jan MicHáleK. Tým představenstva byl doplněn také o dva nové
členy, Mgr. Václava Víšku, Ph.D. a igora Rejzka. Změna přišla i v dozorčí radě, kterou opustil Nader Safari a nahradil ho ing. Rostislav Jireš. A právě nového předsedu představenstva
MUDr. Jana Michálka jsme navštívili v jeho ortopedické ordinaci, abychom si většinou povídali o věcech, které náš klub v nejbližší, ale také v té vzdálenější budoucnosti, čekají.
První otázka však směřuje do minulosti.
Co Vy jako aktivní fotbalista? Mnozí fanouškové hradecké kopané Vás ještě pamatují …
Tak to už je hodně dávno (usmívá se). Jako
dorostenec jsem v Hradci nastupoval do
roku 1976 a pak jsem hned začal oblékat
dres prvního týmu. Zde jsem odehrál necelé
tři sezóny a bohužel díky problémům s kyčlemi jsem musel kariéru přerušit těsně před
postupem Spartaku do první ligy. Fotbal
jsem opět začal hrát po vyléčení, ale to již
nebylo ono. Sice jsem ještě párkrát za Spartak nastoupil, ale svoji kariéru jsem přesunul do Náchoda, kde jsem ji také ukončil.
Rád na těch pár sezón vzpomínám, hlavně
před zdravotními problémy, kdy jsem byl
i nejlepším střelcem týmu.
S klubem jste tedy hodně spjatý, hlavně
pak v jeho novodobé historii …
Dá se to tak říct. Byl jsem u přerodu klubu,
kdy se jeho novým majitelem stalo v roce
2005 město Hradec Králové a v podstatě
jsem ve vedení od tohoto okamžiku nepřetržitě. Před deseti lety jsem se stal jeho
předsedou, to jsem po několika sezónách
přerušil kvůli střetu zájmu (předseda sportovní komise rady města), ale představenstvo jsem nikdy neopustil.
Nyní jste byl opět zvolen předsedou.
Chystáte ve vedení klubu nějaké změny?
Zásadní změny ve vedení ne. Uvidíme, jak
dopadne letošní sezóna a podle toho přijdou změny na poli sportovním.
Jak jste vnímal letošní sezónu?
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Musím přiznat, že velmi nadějně. Podzim
nám nevyšel, ale po změně trenéra se výsledky, a hlavně herní projev mužstva, zlepšily. Střední část soutěže byla dobrá, ale v ní
jsme neměli příliš štěstí na rozhodčí a nadějně rozjetá utkání jsme prohráli. Díky tomu
dnes máme minimálně o pět bodů méně
a míříme do druhé ligy. V záchranu jsem
věřil do poslední chvíle.
Co podle Vás do týmu vložil trenér Pilný?
Hlavně svoji hráčskou zkušenost, svůj klid,
svoje specifické vystupování na veřejnosti,
ale i před týmem. Je tím správným vůdcem
kabiny, je schopen hráče pozitivně motivovat k dobrým výkonům.
Kdo Vás v průběhu sezóny z hráčů nejvíce
zaujal?
Velmi dobře hrál Aleš Čermák, který je u nás
na hostování ze Sparty Praha. Myslím si, že
právě on se klubu hodně vyplatil. Určitě se
mi líbili hlavně mladí hráči jako Trubač nebo
ze začátku soutěže Shejbal.
Bude chtít klub i nadále stavět hlavně na
svých odchovancích?
Zcela určitě, to je hlavní cíl klubu. Musíme
jim vytvořit ještě lepší podmínky, abychom
každý rok vyprodukovali pro první tým nějakého fotbalistu.
V současné době rozjíždí FAČR projekt
krajských fotbalových akademií. Bude náš
klub se svazem spolupracovat?
Nám nic jiného nezbývá, i když již máme
více jak tři sezóny svoji akademii. Je to
naším cílem. Dost možná jsme v těchto chvílích my dál, než dnes FAČR s tím, co roz-

jíždí. Zájem musí být samozřejmě také
z druhé strany. My dnes neorganizujeme
našim hráčům jenom jejich sportovní výchovu, ale také tu společenskou. O kluky se
kolektiv vychovatelů a trenérů stará celoročně, vlastně 24 hodin denně.
Akademie dostala do vínku krásné zázemí
v podobě stadionu Bavlna. Co ale ostatní
mládež?
V těchto chvílích startuje přestavba areálu
Háječek, respektive jeho zázemí. Zde vyrostou pro ty nejmenší naše fotbalisty zbrusu nové kabiny, které jsou investicí města.
To je vynikající věc, která se povedla.
Pojďme od mládeže opět k prvnímu týmu.
Jak vidíte jeho začlenění ve fotbalové společnosti ve vzdálenějším časovém horizontu?
Já tvrdím již více jak 20 let, že výkony mužstev jsou odrazem toho, na čem se hraje.
To v podstatě odpovídá i nám. Až budou
mít diváci hráče na dostřel, budou mít na
stadionu pohodlí, zkrátka budou mít s hrou
kontakt, pak se diametrálně změní i atmo-

sféra a výkony týmu. Celkově se určitě
zvedne i nálada a pohled na fotbal tady
v Hradci.
Určitě všichni souhlasí, že náš klub nutně
potřebuje nový stadion. V čem se můžete
Vy zasadit jako předseda představenstva,
aby výstavba proběhla v co možná nejkratším termínu?
My, to znamená já a ing. Richard Jukl, jsme
v komisi, která v těchto chvílích připravuje
celý proces výstavby stadionu. Naše názory
jsou hodně vnímány a také uplatňovány.
Spolupráce je dnes velmi dobrá a já pevně
věřím, že se vše v nebližších letech podaří
dotáhnout do úspěšné realizace.
S čím se začne v nejbližších chvílích?
Abychom mohli hrát soutěž na stávajícím
stadionu, musí začít proces přestavby. Nyní
je odsouhlasena její nultá etapa, rekonstrukce východní tribuny (pozn. budova
u silničního okruhu), která začne po skončení sezóny. Poté již budou následovat další
etapy, včetně posunutí hřiště k této tribuně.
Ta nová by se měla začít stavět zhruba za

MUDr. Jan Michálek po boku internacionála Luboše Kubíka (foto Luboš Lorinc).
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dva roky a posledním krokem by mělo být
zbourání východní a následně vystavění
nové.
Budete jako předseda představenstva zasahovat do výběru a případně do prodeje
hráčů?
Proces je v klubu nastaven tak, že sportovní
ředitel a ředitel klubu předloží představenstvu návrhy na zásadní přestupy hráčů
a představenstvo je musí schválit, v tom se
nic měnit nebude. Zásadní přestupy mohou
být i v kategorii mládeže.
Bude prioritou nového představenstva sehnat v dohledné době finančně silného
partnera?
Výhledově je toto pro náš klub zcela zásadní
věc. Musíme sehnat partnera, který je schopen pokrýt alespoň třetinu našeho rozpočtu.
Mělo by to být podobné, jako je to v současné době v hokeji. Dnešní podpora našeho města je pro klub vynikající, ale určitě
by město nemělo být jediným a majoritním
vlastníkem.
Tento úkol si ovšem dávala i předcházející vedení …
Ano, je to složité. Hradec Králové není velké
město, které má velké průmyslové podniky,

takže se podobný partner hledá hrozně
těžko, ale já doufám, že se nám to společnými silami podaří.
Toto bude ale reálnější s novým stadionem, souhlasíte?
Naprosto. Ono s novým stadionem by měly
být reálnější i další věci, a to hlavně sportovní. Budou se nám pak snáz lákat děti do
mládežnických týmů, které mohou dorůst až
do prvního mužstva. Určitě by sem přišly raději i také vycházející fotbalové hvězdy za
přijatelné peníze, které by si zahrály na moderním stadionu, než na současném Malšáku. Ale to jsme opět u problematiky
stadionu.
Co byste závěrem vzkázal našim fanouškům?
Určitě jim chci poděkovat, jak podporovali
náš klub v minulých letech, v letošní sezóně
a věřím, že ho budou podporovat i v budoucnu. Přeji si, aby s námi vydrželi i v dobách nepříjemných. Já jim slibuji, že budu
dělat vše pro to, aby přestavba Malšovického stadionu nabrala reálný obraz a oni
měli to, co si zaslouží, tedy komfort při sledování nejhezčí hry na planetě Zemi – fotbalu.

Tabulka Synot ligy, sezóna 2014/2015, po 28. kole
1. FC Viktoria Plzeň
2. AC Sparta Praha
3. FK Baumit Jablonec
4. FK Mladá Boleslav
5. 1.FK Příbram
6. FK Teplice
7. FK Dukla Praha
8. Bohemians Praha 1905
9. 1.FC Slovácko
10. FC Vysočina Jihlava
11. FC Zbrojovka Brno
12. FC Baník Ostrava
13. SK Slavia Praha
14. FC Slovan Liberec
15. Fc Hradec Králové
16. SK České Budějovice

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

22
20
17
12
11
9
10
9
9
9
9
8
8
6
5
5

3
3
7
6
7
11
7
7
6
6
6
8
7
12
7
7

3
5
4
10
10
8
11
12
13
13
13
12
13
10
16
16

63:19
53:18
51:20
39:33
35:38
39:29
28:38
31:38
39:44
29:35
30:39
22:36
38:42
34:38
23:50
27:64

69
63
58
42
40
38
37
34
33
33
33
32
31
30
22
22

27
21
16
0
-2
-4
-5
-8
-9
-9
-9
-10
-11
-12
-20
-20

NAVŠTiVTE WEBOVÉ STRáNKy FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVÉ

www.fchk.cz
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OHlÉdnuTí ZA minulÝmi ZáPASY

27. kolo: FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava 1:0

Bohuslav Pilný: „Vítězství
pro nás znamená vzpruhu do
závěrečných zápasů. První
poločas byl víceméně vyrovnaný, když jsme si vytvořili asi
jen dvě nebezpečné šance,
ale něco tam měl i Baník. Ve
druhé půli jsme trošku víc přebrali iniciativu.
Pomohl nám gól po nedorozumění gólmana
s obráncem a škoda, že jsme nepřidali druhou branku, neboť mohl být závěr klidnější.“
Tomáš Koubek: „Myslím, že
jsme se posunuli v tom, že
jsme zápas zahráli trošku
jinak, než ty utkání před tím,
kdy jsme taky vedli. Dnes
jsme zápas dokázali zkušeně
dohrát na 1:0, což je v tuhle
chvíli hrozně důležité. A moje asistence při
gólu? Chytil jsem centr a periferně viděl
Dana Trubače, jak nabíhá. Poslal jsem tam
míč dlouhým výkopem. Shoda okolností
a Danova kvalita rozhodla o tom, že dokázal vstřelit gól a že jsme dneska vyhráli!“

Juraj Križko: „1. poločas byl
vyrovnaný, ale po změně
stran, když jsme vstřelili
branku, tak soupeř otevřel
hru a měli jsme hodně šancí.
Škoda, že to skončilo jen
1:0, mohli jsme být klidnější.“
Petr Mareš: „Byl to náročný
a bojovný zápas. Ani jeden
tým nechtěl prohrát a řekl
bych, že my jsme byli takový
volnější, protože už nemáme
co ztratit. Ostrava byla pod
tlakem, pod který je dostávají
její fanoušci, kteří nejsou spokojeni s jejími
výkony, neboť nedávají branky a to je docela
svazovalo. My jsme Baník do ničeho nebezpečného nepustili. Ve 2. poločase jsme přidali na aktivitě a zaslouženě jsme zvítězili.“
Daniel Trubač: „Začali jsme
aktivní hrou, bylo to hodně
o soubojích ve středu hřiště
a myslím si, že v tom jsme
byli lepší. A potom přišel zasloužený gól – po rohu chytil Tomáš Koubek míč, běžel
jsem rovně na branku soupeře a říkal jsem
si, že by mě mohl balón najít. Tomášovi se
povedl výkop hodně vysoký a prudký. Brankář Pavlenka si se Štěpánem nerozuměli
a já jsem tam jenom proběhl. Otočil jsem se
a míč mně šel na stehno, tak jsem si ho
zpracoval a čekal jestli gólman spadne. Naznačil jsem a brankář šel na zem, tak jsem si
míč posunul a pravou nohou k levé tyči jsem
dal gól.“
Připravil Petr Přibík

27. kolo Synot ligy, 9. května 2015:
Fc Hradec Králové – Fc Baník Ostrava
1:0 (0:0)
Branky: 56. Trubač. Rozhodčí: Královec –
Kotík, Štěrba. ŽK: 45. Mareš – 38. Helešic,
63. Jirásek. Počet diváků: 2264.
FC HK: Koubek – Holeš, Križko, Nosek (78.

Chleboun), Mareš – Černý, Trubač – Halilovič (63. Malinský), Dvořák (77. Petrus), Čermák – Vaněček.
FC Baník Ostrava: Pavlenka – Štěpán, Frydrych, Kouřil, Helešic – Jirásek, Mišák – De
Azevedo (81. Zapata), Sukup (69. Foltyn),
Kukec – Narh (61. Šašinka).

V dalším utkání se na Všesportovním stadionu představil tým ze severu Moravy
Baník Ostrava. Od začátku zápasu Východočeši svého soupeře přehrávali a téměř
ho nepustili do šance. Ve druhém poločase se nasazení a kombinace Hradce
ještě zlepšila. Výsledkem bylo zasloužené
vedení, o kterém rozhodla chladnokrevnost sedmnáctiletého Dana Trubače, který
s přehledem zakončil po chybě ostravské
obrany dlouhý výkop Tomáše Koubka!
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OHlÉdnuTí ZA minulÝmi ZáPASY

28. kolo: FC Slovan Liberec – FC Hradec Králové 2:0

Bohuslav Pilný: „Nezachytili
jsme bohužel úvod zápasu
a v podstatě nás Liberec přehrával agresivitou a důrazem. A z toho pak pramenily
šance domácích a standardní situace, které jsme
nebyli prostě schopni ubránit. To rozhodlo
o výsledku. V prvním poločase byl jednoznačně lepší Liberec. Po změně stran a asi
pod dojmem vedení domácí nebyli tak aktivní a my jsme se zvedli, ale bohužel jsme
nedali kontaktní gól, který by Liberec znejistěl a pro to utkání skončilo
tak, jak skončilo. Dá se říct,
že Liberec zaslouženě vyhrál.“
Tomáš Holeš: „Věděli jsme,
že to bude boj a trenéři nás
na to připravovali. Bohužel

v prvním poločase jsme se s tím nedokázali
srovnat. Prohrávali jsme hodně soubojů,
všechno se to na nás valilo a Liberec nás
nepustil do žádné vážné šance. A ještě nám
dal dva góly ze standardních situací, což se
nám stalo již po několikáté a je to neomluvitelné. Do druhého poločasu jsme si řekli, že
to ještě zkusíme zvrátit nebo aspoň srovnat.
Náš výkon se zlepšil a dostali jsme se do
šancí, bohužel ten kontaktní gól se nám nepodařilo dát a Liberec po zásluze vyhrál
2:0.“
Marek Plašil: „1. poločas
jsme hráli špatně, nic se nám
nedařilo, Liberec byl lepší
a dal nám 2 góly. Pak jsme se
zlepšili a měli jsme šance, ale
bohužel jsme nedali žádný
gól, takže jsme prohráli.“
aleš Čermák: „Asi jsme
podle mě nechytli moc začátek a pak se to na nás pořád
moc valilo. Byla to taková
chyba za chybou. Prohrávali
jsme souboje a soupeř to
hned z jedné nebo z druhé
dal za nás. Pak jsme dostali ze dvou standardek dva góly, což byla škoda. Ve druhém
poločase jsme byli lepší, měli jsme víc ze hry
a víc jsme byli na míči. Měli jsme i šance. Já
jsem tam měl asi největší šanci zápasu hlavičkou, kdy jsem to dal mimo. Zápas se
mohl zdramatizovat. Zápas skončil 2:0 a je
to pro nás škoda. Myslím, že jsme si to prohráli tím prvním poločasem.“
Připravil Petr Přibík

28. kolo Synot ligy, 17. května 2015:
Fc Slovan liberec – Fc Hradec Králové
2:0 (2:0)
Branky: 11. Karišik, 25. Šural. Rozhodčí:
Proske – Wilczek, Černý. ŽK: 84. Černý – 67.
Karišik. Počet diváků: 3529.
FC Slovan Liberec: Hroššo – Sus (46. Cou-

fal), Karišik, Pokorný, Fleišman (89. Djika) –
Soungole, Pavelka – Delarge, Šural, Frýdek
– Bakoš (73. Sackey).
FC HK: Koubek (46. Kuciak) – Holeš, Rolko,
Nosek, Plašil – Černý, Trubač – Malinský (62.
Petrus), Čermák, Halilovič (82. Schwarz) –
Vaněček.

K dalšímu utkání na hřišti soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na sever Čech,
kde se střetli v liberci na stadiónu „U
nisy“ s místním Slovanem. V prvním poločase se domácím podařilo již v jedenácté minutě po rohovém kopu dostat do
vedení a o čtrnáct minut později své vedení navýšili. Východočechům se hra nedařila, vázla jim kombinace a branku
domácích neohrozili. Po změně stran se
hra Hradce zlepšila a přišly i šance, ale
žádná v brance Slovanu neskončila. Výsledek znamená, že Votroci po roce sestupují do druhé ligy. nedá se nic dělat,
zabojovat a za rok se vrátit!
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JAK TO bYlO nAPOSledY
15. kolo Synot ligy, ročník 2014/2015

15. kolo SyNOT ligy zaválo Votroky do pražských Vršovic, kde jim byl soupeřem celek
Slavie Praha. V prvním poločase byl Hradec
lepším týmem, především šance Dvořáka
a Malinského volaly po gólech. V druhé půli
šel nejprve do vedení Hradec, trefil se Plašil. Avšak radost z gólu trvala jen dvě minuty,
vyrovnání zařídil Škoda a stanovil tak konečný výsledek utkání na 1:1.
SK Slavia Praha – Fc HK 1:1 (0:0)
Branky: 57. Škoda – 55. Plašil. Rozhodčí:
Příhoda – Nádvorník, Kotík. ŽK: 83. M. Černý
– 56. a 78. Malinský, 81. P. Černý, 90.
P. Mareš. Počet diváků: 5228.
SK Slavia Praha: Rakovan – Dobrotka,
Latka, Bílek, Juhar (46. Mikula) – Kodr, Kenia

(64. Boudjemaa) – V. Vukadinovič (75.
Balaj), Zmrhal, M. Černý – Škoda.
FC HK: Koubek – Holeš, Rolko, Križko, Plašil – Trubač (74. Vaněček), Černý – Štípek
(82. P. Čermák), Halilovič (65. Mareš), Malinský – Dvořák.
Od prvních minut utkání drželi míč na svých
kopačkách domácí, ale v 10. minutě to byl
Hradec, který měl k dispozici nebezpečný
přímý kop. Avšak pokus Haliloviče nikdo do
brány dorazit nedokázal. O sedm minut později měli první větší příležitost také fotbalisté
Slavie Praha, když po rychlém brejku vypálil Milan Černý, ale brankář Koubek byl pozorný a míč vytěsnil na rohový kop. Z něho
vznikl v pokutovém území menší závar, který

V podzimním duelu na sebe narazili střelci obou týmů. Na straně Slavie Milan Škoda, na straně
Votroků Pavel Dvořák, který po sezóně v černobílém dresu končí (foto web SKS).
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Od kopaček nelétala pouze tráva, ale také občas jiskry. Zde na sebe narazili obránci Marek
Plašil a Martin Latka (foto web SKS).
razantně ukončil svým zákrokem Tomáš
Koubek. Velká šance Votroků přišla ve 24.
minutě, kdy střílel v dobré pozici Pavel Dvořák, bohužel míč si cestu mezi tři tyče nenašel. Hradec tlačil a další gólovku měl na
kopačce Dvořák, ale na střílený centr Černého nedosáhl. Svěřenci kouče Miroslava
Beránka byli aktivitou hostů zaskočeni
a v obraně vytvářeli chyby. Po jedné takové
zakončoval Malinský, ale jeho střelu gólman
Rakovan zneškodnil. Hradec Králové v prvním poločase ukázal, že se svého soka rozhodně nezalekl a velká škoda, že tato
převaha nevedla k vedoucí brance.
Na začátku druhé pětačtyřicetiminutovky se
trefil slavistický Kenia, ale branka nebyla
kvůli ofsajdu uznána. V 55. minutě šli Votroci
zaslouženě do vedení, po rohovém kopu se
na zadní tyči objevil Marek Plašil a uklidil míč
do brány, 0:1. Bohužel vedení vydrželo
pouhé dvě minuty, rovněž po rohovém kopu

bylo zásluhou Škody vyrovnáno, 1:1. Tento
gól vlil sešívaným do žil novou krev a výsledkem toho byla opět možnost útočníka
Škody, ovšem gólman Koubek vytasil skvělý
zákrok a svůj tým podržel. Reprezentant do
21 let se převedl i při střele Zmrhala, kdy kulatý nesmysl vytáhl konečky prstů.
V 76. minutě měl blízko k úspěchu střídající
Vaněček, jehož hlavička skončila k překvapení všech na břevnu. O dvě minuty déle
dostal druhou žlutou kartu Tomáš Malinský
a musel se předčasně odebrat do šaten.
Slavia byla rázem na koni a měla několik
dobrých možností. Třeba hlavička Bílka
měla gólové parametry. Ovšem nakonec
mohl v závěru rozhodnout David Vaněček,
jenž měl 100% šanci. Sám před gólmanem
Rakovanem však neuspěl. Pražané na úplném sklonku střetnutí tlačili, ale kromě hlavičky Balaje si nic vážnějšího nevytvořili.
i proto skončilo střetnutí remízou 1:1.
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JuniOrSKÝ TÝm FC HK
Liga juniorů 2014/2015

Poslední dvě kola Juniorské ligy mladým Votrokům výsledkově nevyšly. V poli byli svým
soupeřům Slavii Praha a Viktorii Plzeň vyrovnaným týmem, ale ta koncovka...
SK Slavia Praha jun. – Fc Hradec Králové jun. 3:2 (1:1)
Branky: 29. Zámečník, 65. Kuchta, 73. Červenka – 5. Zorvan, 80. Kraják L., Rozhodčí: Zadinová – Ratajová, Šafránková, 85 diváků. SK Slavia Praha: Hrubeš – Dostál, Möglich (46. Valenta), Bejbl (C), Kuchta, Červenka, Pelikán, Kodr, Kocourek (80. Brož), Zámečník, Prošek.
FC HK: Jehlička – D. Drozd, O. Kraják, Zorvan (46. Heger), P. Drozd, Vobejda (C), Langr (46.
Pago), L. Kraják, Ptáček (74. Lacina), Zezula, Joel.
Za pěkného počasí na útulném stadionu v Horních Počernicích odehráli mladí votroci své
mistrovské utkání 35. kola Juniorské ligy. A zahájili ho svižně. i když se domácí tlačili do
první šance, tak skóre k překvapení všech otevřel již v páté minutě Zorvan, po pohledné
kombinační akci Joela, když přízemní střelou překonal Hrubeše v domácí brance. 0:1 Do
další příležitosti se dostal Joel v závěru první půlhodiny hry, ale jeho tečovaná střela skončila jen následným rohovým kopem bez gólového vyjádření. O dvě minuty později bylo srovnáno. To Červenka přihrál před branku, Jehlička stačil zasáhnout, ale po něm se dostal míč
k Zámečníkovi a ten propasíroval balón se štěstím do sítě.
V druhé části se nejprve dostal v 54. minutě do stoprocentní šance sešívaných domácí Červenka, kterému nabil Zámečník, ale jeho umístěná střela skončila na tyči, aby poté opustila
brankový prostor. Poté přišla desetiminutovka Hradeckých, ve které se klubaly na trávník
jakési pološance, ale zůstalo jen u náznaku. Sprint domácího Červenky po levé straně a dorážka Kuchty otočila vývoj skóre na 2:1 pro sešívané. A bylo hůř. To když se ze skrumáže
prosadil agilní Červenka a zvýšil na 3:1. Patnáct minut před koncem se ocitl po pěkné akci
Laciny a přihrávce D.Drozda v dobré pozici Joel, ale mířil nad. Zdramatizování konce zápasu se chopil L. Kraják, když v 80. minutě utěšenou střelou z hranice vápna přetavil zpětnou přihrávku svého bratra Ondřeje v rozdílovou branku 3:2. Závěr pak byl oboustranně
hektický. Domácí Valenta poslal střelu jen do tyče a na druhé straně trefil po rohovém kopu
O. Kraják jen protihráče.
Fc Hradec Králové jun. – Fc Viktoria Plzeň jun. 1:3 (1:0)
Branky: 21. Zorvan – 67. 89. Ruml, 76. Hrdlička, ŽK: Hrdlička, Kule, Rozhodčí: Marek – Hájek,
Tryzna, Počet diváků: 35. FC HK: Jehlička – Fenz, Vobejda, Vyšehrad, Zezula – Joel (60.
Langr), Schwarz (74. Lacina), Ptáček (60. Heger), Tito (24. Pago) – Kraják L., Zorvan (78.
Sluka). FC Viktoria Plzeň: Šiman – Medveděv, Ruml, Kule, Šíša – Provod, Hradecký, Polom
(87. Dolejší), Hejda (90. Teršl) – Hrdlička, Denk.
K dalšímu duelu Juniorské ligy zavítal do fotbalového areálu v Orlické kotlině juniorský celek
mistrovského prvního týmu z Plzně. Za slunečného počasí se hrál svižný, kombinační fotbal,
který přinesl množství povedených zakončení. Votroci šli sice do vedení brankou Zorvana,
ale to v závěru zápasu neudrželi a nakonec prohráli 1:3. Do prostřídání domácího kádru
bylo utkání vyrovnané, poté se však jak herně, tak hlavně střelecky prosadili hosté a nakonec si domů odvezli všechny body.
První střeleckou příležitost měl na kopačce hostující Šíša, ale z příjemné vzdálenosti dvaceti
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metrů přestřelil. Na druhé straně byla k vidění kombinace Tito, Ptáček, Zorvan, jenže poslednímu v řadě, nabíhajícímu Lukáši Krajákovi, míč před vyběhnutým Šimanem v poslední
chvíli uskočil, a tak zůstalo pouze u pokusu o zakončení. Proměnit šanci v branku se domácím podařilo v jedenadvacáté minutě hry, když Filip Zorvan využil zaváhání hostujícího
brankáře Šimana a z třiceti metrů umístil míč do jeho otevřené branky, 1:0. Po vstřelené
brance se domácí mužstvo stáhlo před svoje pokutové území a s přehledem odráželo
útočné snažení hostí. Kaňkou první části utkání bylo zranění hradeckého Tita, který ve výskoku přepadl přes bránícího Rumla, přivodil si pohmoždění ramene a ze zbytku zápasu
musel odstoupit.
Druhý poločas začal velkou, téměř stoprocentní šancí hostující Medveděva, který si naběhl
na přízemní centr z levé strany a bez přípravy pálil z hranice velkého vápna. Naštěstí pro domácí tým přímo do rukavic ležícího Jehličky, který si na své konto připsal skvělý zákrok.
První příležitost domácích mladíků v druhém dějství měl po hodině hry stoper Vyšehrad,
který si nejvýše vyskočil na přímý kop Schwarze, ale jeho hlavička mířila těsně vedle. Hostující obranu hned vzápětí zaměstnal tvrdou střelou Schwarz a plzeňští obránci měli se zablokováním jeho projektilu plné ruce nohy práce. Gólově se však prosadili hosté, a to v 67.
minutě Ruml, který pohotovou střelou z velkého vápna nedal Jedličkovi v brance Votroků
šanci, 1:1. Dalším nepříjemným momentem, který Votroky v průběhu druhého poločasu potkal, bylo zranění Petra Schwarze. Toho fauloval jeden z plzeňských středopolařů a člen širšího ligového týmu musel s poraněným kolenem ze hry odstoupit.
Obrat v utkání dokonal hostující Hrdlička, který si ve vápně pohrál se stoperskou dvojicí Votroků a nekompromisně zavěsil pod břevno Jehličkovy branky, 1:2. Hned vzápětí vyslal na
domácího brankáře jedovku Ruml, tentokrát však těsně nad. V poslední minutě utkání upravil skóre na konečných 1:3 opět agilní Ruml, kterého nechala domácí obrana projít až před
brankáře Jehličku a plzeňský hráč tvrdou ranou nekompromisně pod břevno zavěsil.

V domácím utkání proti juniorce Plzně dostal příležitost také dorostenec Fenz (foto Karel
Tejkl).

BIKE PARK KYČERKA
ZAHÁJIL SEZÓNU
Sotva skončila zimní sezóna, lidé
začali plánovat své letní pobyty.
Velký zájem je už nyní například
o aktivity park Kyčerka, kde si
přijdou na své úplně všichni.
„Zájem je především o typické valašské chalupy, ale také
o penziony. S nástupem teplého
počasí si totiž lidé hned začali
objednávat své převážně víkendové a prázdninové pobyty.
A mají se na co těšit - jaro, léto
i podzim letos na Kyčerce budou ve znamení nejrůznějších
závodů, kulturních akcí i zábavy
pro celé rodiny,“ uvedla tisková
mluvčí skupiny SYNOT, Magda
Pekařová.
Největším hitem sezóny jistě
bude i v letošním roce Bike park
Kyčerka. „Upraveny jsou všechny cyklistické trati tak, aby si zde
přišly na své všechny generace
od dětí až po seniory,“ řekl provozovatel Bike parku Kyčerka,
Roman Kalabus s tím, že tratě
vedou jak lesem, tak po sjezdovce a jsou obohaceny dřevěnými překážkami a dalšími
zábavnými a technickými prvky.
Pro začátečníky je připraven
UNIVERSITY TRAIL, na kterém
se vyřádí především dětí a začínající bikeři. Profesionálům poslouží PROFI TRAIL s náročnými

prvky, které vyžadují dobré jezdecké schopnosti. Ti, kteří jezdí
především pro zábavu, mohou
využít HOBBY TRAIL.
„Nejnovějšími dvěma traily,
které otevíráme v červnu, jsou

stoupací trať zvaná Javorníček,
na který je možný nástup také
z vleku, a poté 3,5km dlouhý,
hravý a velmi zábavný sjezd
zpět k Bike parku Kyčerka,“ doplňuje Kalabus.
Specialitou Bike parku Kyčerka je tzv. pumptrack. Jde
o uzavřený okruh, ve kterém biker udržuje rychlost „pumpováním“ nerovností (boulí a klopených zatáček), tedy bez šlapání.
Na pumptracku se vyřádí jak
děti, tak zkušení profesionálové.
Součástí doprovodných služeb
je půjčovna kol, průvodcovská
a instruktorská činnost, Bike
Academy a v neposlední řadě
cyklotábory pro děti.
Aktivity park Kyčerka nabízí sportovně-rekreační aktivity
všem kategoriím návštěvníků.
Od dětí po seniory, od začátečníků po profesionály. Pro
všechny je zde připraveno kvalitní zázemí, široká nabídka aktivit i doprovodných programů
a služeb.

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.

CEB -SPA

BOH - PLZ

… čtyři z posledních šesti branek sparťanů
do sítě Českých Budějovic obstaral odchovanec jihočeského Dynama David Lafata?

… Bohemians v posledních třech domácích zápasech s Plzní neprohráli? Dvakrát
dokázali Západočechy porazit, jednou
skončil duel remízou.

SLO - MBL

PRI - BNO

… poslední čtyři vzájemné duely Slovácka s Mladou Boleslaví skončily výhrou
Středočechů 2:0? Slovácko vstřelilo svému
soupeři gól naposledy v září 2012.

… na domácí půdě zaváhali Příbramští
proti Brnu naposledy v srpnu 2008? Od té
doby před vlastními fanoušky Moravany
čtyřikrát udolali.

JIH - LIB

DUK - TEP

… Jihlava na svoji první výhru nad Libercem
stále čeká? Oba soupeři se potkali celkem
sedmkrát, Liberec uspěl ve třech případech.

… Dukla vstřelila svému soupeři v posledních
dvou zápasech v domácím prostředí celkem
sedm branek? Severočechy udolala 4:0 a 3:1.

JAB - OVA

HKR - SLA

… Jablonec doma už tři zápasy v řadě
od Baníku neinkasoval? Skóre z těchto zápasů ovládl jednoznačným poměrem 7:0.

… Slavia v Hradci Králové nevyhrává? Naposledy se Pražané radovali z tříbodového zisku
na východě Čech v srpnu 1999.

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: MUDr. Jan Michálek – předseda, ing. Richard Jukl – místopředseda, Mgr. Václav Víška, Ph.D., igor Rejzek, ing. Milan Přibyl, Ph.D., PaedDr. Jindřich
Vedlich, Ph.D. – členové.
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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@Synotliga_CZ

www.synotliga.cz

SYNOT liga

ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ SYNOT LIGY
Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy
Otázka: Který maskot týmů SYNOT ligy je nejlepší a proč?

Sváťa
Smysl
Sparťanskej
válečník.
Bojuje s hráči
do posledního hvizdu!

Michal Myšák
Němec
Ježek - FC
Vysočina
Jihlava FCVJ!!!
Je nádhernej
a roztomilej.

Jirka Vrbič Vrba
Jednoznačně
bohemácký klokan!!

Jan Moucha
Celkem se mi líbí teplická
gepardice. Vždy velmi aktivní a dokáže zaujmout i děti.

Roman Čermák Klokan na Bohemce je nejlepší. Neodmyslitelně patří ke klubu a vždycky bude bavit ty pravé bohemáky.

LVÍČATA ZE SYNOT LIGY
v přípravě na domácí EURO 2015
Michal Trávník

Adam Jánoš

Střední záložník

Záložník / obránce

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 22
Minuty: 1630
Góly: 3
Asistence: 3

SYNOT liga 2014/2015
Zápasy: 17
Minuty: 1480
Góly: 1
Asistence: 1

Jak se těšíš na domácí
Euro?
„Těším se na všechno. Na samotný turnaj i na domácí
atmosféru. Bude to něco extra
a uděláme všechno pro to,
abychom tu uspěli.“

Jaká je tvá první fotbalová vzpomínka?
„Vždycky jsem hrozně rád
střílel, takže asi to, jak jsem
chodil na tréninky půl hodiny
předem, neřešil jsem nic a pořád jen střílel z vápna.“

Celé medailony hráčů naleznete na fotbalovalvicata.cz

fotbalovalvicata

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

PArTner dnešníHO ZáPASu
Cyklobazárek

Partnerem dnešního prvoligového utkání je
firma cyKlOBaZáReK, která se zabývá
prodejem použitých kol na Spinning® a indoor
cyclingových kol, rotopedy, posilovací stroje, kardio-stroje (steppery,
běžecké pásy, cross trenažéry, kardio kola...) od
nejznámějších značek jako
jsou Star Trac, Schwinn, Body Bike, Life Fitness, Technogym, Grünsport a dalších.
V nabídce Cyklobazárku však milovník zdravého pohybu nalezne i nové zboží, jako například fitness pomůcky značky Reebok
a Lifemaxx, a také cyklotrenažéry pro virtuální cyklistiku ixion a Aurora od Amadasport. Jestliže zákazník nenalezne v nabídce
Cyklobazárku zboží, které potřebuje, pošle
na adresu Cyklobazárku informaci o jaké
zboží se jedná a firma mu zjistí jeho dostupnost a příznivou cenu.
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Nákupem v internetovém obchodě zákazník ušetří spoustu peněz díky tomu, že si
koupí profesionální fitness stroje, rotopedy
a spinningová, indoor cyclingová kola po servisní kontrole a repasi
za zlomek jejich původní
ceny. Zboží si může také
přijet vybrat a vyzkoušet
přímo do sídla společnosti v Hostinném.
i v tomto případě mu vybrané zboží Cyklobazárek dopraví až domů.
Na zboží je poskytnuta záruku v délce dle
jeho kategorie. Záruční a dlouhodobý pozáruční servis na fitness stroje a kola na Spinning® a indoorcycling je samozřejmostí.
Aby si mohl zákazník vybrat ten nejvhodnější cyklotrenažér, rotoped, kolo na Spinning®,
indoor cyclingové kolo, nebo posilovací
stroj, má Cyklobazárek stále stovky kusů fitness zařízení skladem!

rOZHOvOr

s Bohuslavem Pilným, asistentem trenéra FC HK
Po závěrečném hvizdu 28. kola Synot ligy v Liberci bylo na hráčích a realizačním týmu FC
Hradec Králové vidět obrovské zklamání. V kabině Votroků panovala ponurá nálada, jak by
také ne. V tuto chvíli už bylo jasné, že definitivně opouštíme českou nejvyšší fotbalovou soutěž. Asistent trenéra BOHUSlaV Pilný byl samozřejmě z nepovedeného utkání v Liberci
hodně smutný. „Bolí to hodně, i když jsme samozřejmě všichni věděli, že to bude hodně
náročné. Nic na tom nemění fakt, že jsme to nezvládli,“ okomentoval sestup ze Synot ligy
Bohuslav Pilný.
Kde hledat hlavní příčiny, proč se nepovedlo zachránit?
Udělali jsme málo bodů v domácím prostředí, hodně inkasovaných a málo vstřelených branek. Když se vyhraje pětkrát za
sezonu, tak se nedá zachránit. My jsme do
jarní části šli s tím, že musíme vyhrát minimálně dvakrát venku, což jsme nezvládli. Po
těžkých domácích zápasech s Plzní a Spar-

tou jsme měli porazit Příbram, ale bohužel.
Asi to bylo nad naše síly.
V Liberci byla první půle z naší strany
špatná, ale druhý poločas už byl lepší…
Dvacet pět minut jsme hráli ustrašeně, nehráli jsme vůbec agresivně, v tom byl Liberec jasně lepší. My jsme si říkali, že v tomhle
se jim musíme vyrovnat, protože jsme věděli, co nás tam čeká. Ale nezvládli jsme to.
V druhé půli už jsme hráli vabank, hra se
zlepšila, ale zase jsme nebyli produktivní.
Měli jsme několik šancí, ale nedokázali
jsme je využít…
Je to o gólu. Jsem přesvědčený o tom, že
kdybychom dali kontaktní gól, tak jsme Liberec ještě prohnali. Na kdyby se nehraje
a neproměňování i těch nejvyloženějších
šancí nás provázalo celým soutěžním ročníkem. Liberec nebyl výjimkou.
V průběhu utkání musel střídat brankář
Koubek, jak to s ním vypadá?
Tomáš má něco s kolenem, nemělo by to
být nic vážného a na duel se Slavií by měl
být připraven. Ale v posledním zápase už
nemohl chytat dál, tak tam šel Martin (Kuciak).
V rámci předposledního kola letošního
ročníku hrajeme s pražskou Slavií, co můžeme očekávat?
Musíme v sobě najít motivaci a věřím, že ji
najdeme. Je to soupeř zvučného jména
a hrajeme každý za sebe. Jak hráči, tak my.
Samozřejmě víme, že v tabulce se nic nezmění, ale za prvé nechceme skončit poslední a za další chceme náš jarní bodový
zisk ještě rozšířit.
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Hráči, KTeŘí „OblÉKli ObA dreSY“
Josef Bican

Jen tři fotbalové oddíly v Československu se
mohly pochlubit tím, že v jejich barvách hrál
jeden z nejslavnějších hráčů historie –
JOSeF Bican. V roce 1937 přišel do Slavie Praha, v roce 1949 přestoupil do Vítkovic
a v lednu 1952 se objevil v Hradci.
Bylo mu necelých 39 roků a sám k tomu
tehdy řekl: „Do hradecké Škodovky přešel
jsem z Vítkovic prostřednictvím ČOS, kde
zdejší závod žádal trenéra pro oddíl kopané.
Po rozhovoru se závodní radou, vedením
závodu, kádrovým oddělením a zástupci
sportovního oddílu Škoda, rozhodl jsem se
přijmout nabízenou funkci trenéra a současně budu po sportovní stránce řídit výchovu učňů. Líbilo se mi otevřené a poctivé
jednání zástupců závodu a sportovního
klubu. Chci za jejich podpory a spolupráce
vytvořit v Hradci kopanou ligové třídy.“
Hradecký Škodovák končil celý článek těmito slovy: „Celá hradecká sportovní veřejnost skládá v ‘Pepiho’ veliké naděje a kdo
zná jeho upřímnou, kamarádskou a poctivou povahu, ví, že nebude zklamána. Musíme však znovu zdůraznit, co bylo již na
počátku jím samotným prohlášeno, že bez
kolektivní spolupráce není možno dosáhnout velikých cílů. Spoléháme tedy také na
všechny složky, slibujícímu mu spolupráci,
že dodrží své slovo, a přejeme sympatickému sportovci na jeho cestě ke krásnému
cíli těch největších úspěchů.“ Druhou nejvyšší soutěží v roce 1952 bylo 21 skupin
krajských přeborů, v každé z nich hrálo dvanáct mužstev. Z mistrovství republiky sestu-

povaly poslední čtyři týmy, které nahradili vítězové čtyř kvalifikačních turnajů krajských
přeborníků. V Hradci byla velká touha postoupit do nejvyšší soutěže. S Bicanem,
který se stal hrajícím trenérem, se to mělo
podařit.
Sokol Škoda Hradec Králové (tak se oddíl
v roce 1952 jmenoval) krajský přebor
opravdu vyhrál. i když ne tak lehce, jak si
představoval: ze 22 zápasů bylo 17 vítězných, 3 nerozhodné, 2 porážky a skóre
103:24. Mužstvo získalo 37 bodů, o dva více
než druhý Úpolen Úpice. Z těch sto tří nastřílených branek sám Bican dal 46.
Vítězství v krajském přeboru Hradeckého
kraje opravňovalo hradecké fotbalisty k účasti v kvalifikačním turnaji o postup do nejvyšší
soutěže. Ten se hrál pouze jednokolově.
V úvodním zápase kvalifikace zvítězila
Škoda v Semtíně 2:0, potom na domácím
hřišti, před rekordní návštěvou 10 000 diváků, porazila mužstvo ÚDA Praha 3:0.
9. listopadu 1952 nastoupila Škoda k rozhodujícímu utkání v Liberci s Kolorou v této
sestavě: Matys – Andrejsek, Štěrba, Kosina
– Krejčí, Racek – Bořek, Pultar, Bican, Markvart, Michálek. Vítězství by znamenalo postup do přeboru ČSR 1953. Nepřízeň
rozhodčího, vyloučení Bicana a penalta proti
Hradci, to vše znamenalo porážku 1:2
a konec snu o postupu do nejvyšší soutěže.
V tom roce Hradec postoupil do finále Československého poháru. Jako zástupce
Svazu těžkého strojírenství se utkal se zástupcem Čs. Armády, ATK Praha.
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Josef Bican (druhý zleva v horní řadě) v hradeckém dresu v roce 1952 (foto archiv FC HK).
Utkání se hrálo 7. 12. 1952. Na hřišti Sparty
ležela silná vrstva sněhu, bylo nevlídně a mrazivo. Hradec nastoupil v sestavě: Matys – Andrejsek, Štěrba, Krejčí – Racek, Markvart –
Bořek, Bican, Macek, Černý, Michálek. Krátce
po začátku vstřelil vedoucí branku Bořek,
Dobay vyrovnal, ve 35. min. dal Bican Hradeckým vedení 2:1. Hned po přestávce přidal Michálek třetí branku, v 55. min. Jakubčík
snížil na 3:2. Za tohoto stavu neproměnil
Bican penaltu za Skývovu ruku a vzápětí tyč
zastavila střely Michálka a Bořka. Fyzicky
zdatnější mužstvo vojáků potom ovládlo hru
a otočilo průběh zápasu. Borovička vyrovnal
a Skýva rozhodl o vítězství ATK.
Pro rok 1953 byl Spartak (tak se klub jmenoval od roku 1953) zařazen do celostátní
soutěže skupiny A, což byla nově druhá nejvyšší úroveň. Pod Bicanovým vedením mužstvo tvrdě trénovalo již od začátku ledna.
Trenérova práce se projevovala v celém kolektivu, hráči byli už na začátku roku ve velmi
dobré kondici, což dokazovaly přípravné zápasy. Mistrovské soutěže nezačaly v obvyklou dobu, březen a duben byly promarněny
nanicovatými turnaji a přátelskými zápasy.
Skvělé představení fotbalu a jeden z nejlepších duelů, který byl v Hradci v posledních
letech sehrán, to byl start přeborníka ČSR
v kopané za rok 1952, mužstva Spartaku
Sokolovo (tak se tehdy jmenovala Sparta)
před 6500 diváků. Hradec zvítězil 4:0 a po
celý zápas převyšoval svého soupeře hrou,
obětavostí a střelbou. Dvě branky dal Bican,

jednu Bořek a Macek. Výborné výkony pokračovaly vítězstvím nad Dynamem Praha
(tehdejší jméno Slavie) 3:2. Sedm tisíc diváků nadšeným potleskem vyjadřovalo spokojenost se hrou i výsledkem. Ovšem
zásahy, které byly zvenčí do oddílu provedeny, pak způsobily, že z Hradce odešel
nejen Bican, ale také většina funkcionářů.
Tím se zbortily všechny velké plány, které
mělo nejen vedení, ale i sami hráči…
Dosavadní pokusy o shrnutí Bicanova hradeckého působení lze vyjádřit slovy – žádná
fakta. Tak tedy malý pokus o nápravu: Josef
Bican nastoupil za Sokol Škoda poprvé na
začátku března 1952 v přátelském zápase se
Sokolem Semily. K vítězství 9:0 přispěl prvními šesti brankami v hradeckém dresu. Prokazatelně sehrál dvacet mistrovských zápasů
v krajské soutěži, v nich vstřelil 46 branek.
Dalších sedm gólů přidal v kvalifikaci o první
ligu a dvaadvacetkrát se trefil v pohárových
a přátelských zápasech v roce 1952.
V sobotu 25. dubna 1953 porazil Hradec
Křídla vlasti Olomouc 1:0 a Bican za něj nastoupil naposledy. V tom roce ještě přidal
dalších osm vstřelených branek v hradeckých barvách, ale mistrovské branky již střílel opět v dresu Slavie, do níž se vrátil.
Bicanova bilance v Hradci Králové je obdivuhodná: 53 mistrovských branek, dalších
30 v přátelských a pohárových zápasech
v letech 1952–1953. Nesmazatelná stopa
skvělého hráče.
Jiří Rádl
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Jubileum

Ladislav Škorpil „70“
Pan laDiSlaV ŠKORPil *6. 6. 1945 v příštích dnech oslaví krásné životní jubileum. Přespříští sobotu pozvedne číši a se svými
nejbližšími si připije na svoje sedmdesáté narozeniny.
V Hradci Králové určitě není fotbalového fanouška, který by ho neznal. Ale znají ho také
lidé z komunální politiky. Vždyť již po řadu desítek let ovlivňuje chod krajského města
z postu zastupitele a od loňského roku také
jako radní. Ale vraťme se ke sportu, přesněji
k fotbalu, který ho doprovází jeho celým životem. S ním začal již jako malý kluk. Jako aktivní
hráč však skončil poměrně brzy a ve dvaceti
třech letech nastartoval svoji trenérskou kariéru. Nejdříve u „C“ dorostu hradeckého Spartak a posléze od roku 1970 u dorosteneckého
áčka. U tohoto týmu vydržel dvacet let a v roce

Ladislav Škorpil při své první štaci v SKP Spartak Hradec Králové (1993) (foto archiv FC HK).
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1986 s ním vyhrál Československý dorostenecký titul, když ve finále jeho tým porazil Tatran Prešov. Od roku 1982 do roku 1990 také
působil u národních týmů České republiky U16, U-17 a U-18. V té době s oblibou říkal:
„Nikdy nechci trénovat dospělé!“
A právě tuto zásadu porušil v roce 1990, kdy
v Hradci Králové poprvé zasednul na lavičku
prvního mužstva SK Hradec Králové. Po dvou
sezónách však změnil zaměstnavatele, a to rovnou za „zahraničního“. V létě 1993 odešel trénovat do DAC Dunajská Streda, kde vydržel
jednu sezónu, ale kam se také po dalších třech
letech v roce 1997 vrátil. A opět z toho bylo
roční působení. Poté se na rok vrátil do města
pod Bílou věží, aby vedl A dorost a následující
dvě sezóny (1995/1997) vedl pražskou Duklu.
Určitě svých největších trenérských úspěchů
dosáhl v severočeském Liberci, kde strávil dohromady osm sezón. V roce 2000 s ambiciózním týmem vyhrál Český pohár a o dvě
sezóny později s ním slavil historicky první titul
pro Slovan Liberec.
Své druhé působení na severu Čech ukončil
v sezóně 2009/2010 a vrátil se zpět do Hradce
Králové, nejprve jako sportovní ředitel klubu
a posléze jako hlavní skaut a poradce trenérů.
Za své bohaté kariéry jste podal nespočet
rozhovorů, takže je něco, na co by se Vás
ještě nikdo nikdy nezeptal?
Tak to opravdu nevím. To bych musel nějakou
otázku vymyslet, a tím pádem být lepším novinářem, než ti všichni, co se mě na všechno
vždy ptali,“ odpovídá po dlouhém zamyšlení
svým typickým bonmotem oslavenec a pokračoval, „samozřejmě, že jsou otázky, které směřují do intimního života, tím však nemyslím do
sexuálního, ale já si na rozdíl od většiny dnešní
populace, která propadla sociálním sítím, své
soukromí chráním. Takže abychom se vrátili na
začátek, určitě nepoložené otázky existují, ale
na ně bych s největší pravděpodobností stejně
neodpověděl.“
Když se ohlédnete za sedmdesáti lety svého
života, co Vám nejdříve vyplyne v mysli? Na
co rád zavzpomínáte?

To je taky pro mě zajímavá otázka … Já totiž ve
svém pohnutém kmetském věku mám tolik činností, že se po své minulosti nestačím ani ohlížet. Z tohoto důvodu také ani nehledám žádný
výběr svých vzpomínek. Mám toho zkrátka
tolik, že musím žít současností a na minulost
nemám čas. Spíš se dívám do budoucnosti.
Prošel jste čtyřmi kluby. Jak na tato angažmá vzpomínáte.
Ve svém trenérském životě jsem nebyl zas až
tak promiskuitní, prošel jsem pouze Hradcem,
dva roky na Julisce v Dukle, dva roky na Slovensku v Dunajské Stredě a víc jak sedm let
v Liberci. Rád vzpomínám na lidi, s kterými
jsem mohl během angažmá spolupracovat.
Velice pestrou jsem měl činnost u reprezentace, ať již české nebo československé, kdy to
bylo devítileté období a nakonec tří a půlleté
jako trenér české jedenadvacítky.
Na kterého hráče nejraději vzpomínáte,
který Vám prošel rukama?
(Rozesměje se) Trénoval jsem Vízka, který
půjde za chvíli do důchodu, tak to mně připomíná můj věk. Na něho však vzpomínám vždy
s úsměvem. Musím však připomenout dvě hradecké veličiny. A to Luboše Kubíka, kterého
jsem do Hradce přivedl v 15 letech. Tak to byl
hráč pár exeláns. Ten druhý byl Václav Němeček, ve své době kapitán české reprezentace.
Samozřejmě nemohu zapomenout hráče, kterého jsem měl v československé dorostenecké
reprezentaci a tím hráčem nebyl nikdo jiný, než
Pavel Nedvěd...
Ve svých rukou jste měl současného kouče
Votroků Bohuslava Pilného, s kterým v podstatě spolupracujete dodnes…
Musím říct, že jako trenér jsem měl ze současného vedení ve svých rukou nejenom současného trenéra, ale také ředitele Jukla, sekretáře
Černíka, šéfa stadionu Ptáčka a dost možná
i někoho dalšího. Z toho mi vyplývá, že jsem
snad tady trénoval každého (směje se). Vraťme
se ale k Bogasovi, o našem vztahu hovoří to, že
když jsem odcházel do Liberce, tak on byl je-

diný, koho jsem si vzal s sebou. Věděl jsem
totiž, že to byl hráč srdcař a v Liberci mě ho vezmou. On na hřišti vždy nechal duši. Naše spolupráce je opravdu dlouhodobá, v podstatě od
dorostu, když jsem ho jako mládežníka postavil na Dukle Praha v Československé první lize
… Tehdejší vedoucí mužstva pan Kynos se mě
tenkrát ptal: „Kdo to je?“ a já jsem mu odpověděl: „To uvidíš …“.
Jste hradecký patriot. Které místo máte nejraději?
Narodil jsem se v tomto městě před sedmdesáti lety Na Okrouhlíku, to byl můj domov. Od
pěti let jsem nějakých dvacet let bydlel naproti
Adalbertinu. Pak jsem byl rok v Hradební ulici
u mé ženy a od 1970 ve Věkoších K Sokolovně
428..., a když si promítnu těch 70 let, tak nejvíce času jsem strávil na Všesportovním stadionu. A nejoblíbenější místo? (Směje se) To
tam nemůžete napsat. Ale vážně, těch míst je
více, pokud by se šel člověk projít po starém
městě nebo do Jiráskových sadů, krásných
míst je v Hradci Králové spousta.
Na svůj věk vypadáte svěže. Prozraďte recept!
Vymyslel jsem krásný pozdrav: „Přeju ti, aby
se ti nezhoršovalo podlomené zdraví!“ a doktor Cimický mně dal za pravdu, protože tvrdí,
že žádní zdraví nejsou, jsou pouze nedostatečně vyšetření. Takže mezi ně se řadím i já.
Na druhou stranu ve stálé péči lékařů s kartou
na kdejaké klinice. Já navenek zdravě vypadám, ale je to makačka. Udržuji si stálou váhu
a kila, která nabudu v kdejaké „vipce“, shodím
v týdnu jednodenním půstem.
To vydržíte?
Mnozí se mě ptají, co to je? A já jim odpovím,
že nejím 36 hodin v kuse, od jednoho večera,
přes celý den do dalšího rána, ale o to víc se
člověk těší na tu snídani (směje se). Dalším
mým zvykem je, sprchování v ledové vodě. To
zažívám přes 40 let a funguje to.
Já Vám děkuji za rozhovor a ať Vám zdraví
a optimismus slouží ještě hodně dlouho.

Hráčská kariéra:
1955–1964 RH Hradec Králové
1964–1966 Dukla Žamberk
1966–1968 RH Hradec Králové

DAC Dunajská Streda (1993–1994) (1. slovenská liga)
Spartak Hradec Králové, A-dorost (1994–1995)
Dukla Praha (1995–1997)
DAC Dunajská Streda (1997–1998) (1. slovenská liga)
SK Hradec Králové (1998)
FC Slovan Liberec (1998–2004) (titul v sezóně 2001/02,
vítěz poháru 1999/2000)
Česká fotbalová reprezentace U-21 (2004–2007)
Slovan Liberec (2007–2009)
FC Hradec Králové (2009 doposud) – sportovní ředitel,
hlavní skaut, poradce trenérů

Trenérská působiště:
Spartak Hradec Králové, C a D tým dorostu (1969–1970)
Spartak Hradec Králové, A a B tým dorostu (1970–1991)
Československý národní tým, U-16, U-17, U-18 (1982–
1991)
SKP Spartak Hradec Králové (1991–1993)

neJlePší mládežničTí Hráči
ZA měSíC duben 2015
i v dalších měsících a neustále makat a zlepi v měsíci dubnu pokračovala tradiční rušovat se,“ říká odhodlaně Dominik Breda.
brika o hráče měsíce. U A týmu vybírají toho
Účast na evropském šampionátu skončila
NEJ hráče samotní fanoušci a to svým popro svěřence Václava Černého již v základní
zápasovým hlasováním přímo na webových
skupině, když po výhře 1:0 nad Slovinskem
stránkách www.fchk.cz. Tentokrát nejlepší
podlehli Belgii a následně i Německu. „Pocit
známky dostal gólman TOMáŠ KOUBeK.
je to úžasný, zahrát si proti evropské fotbaZa dorost padla volba trenérů na reprezenlové špičce v dresu české reprezentace.
tanta do 17 let DOMiniKa BReDU a v kaMěli jsme tam skvělou partu a právě díky ní
tegorii Elévů se za uplynulých 31 dnů dařilo
se nám povedlo dostat se až na závěrečný
nejvíce PeTRU žalUDOVi (ročník 2006).
turnaj ME U17,“ uvedl Breda.
Petr zaujal trenéry v kategorii U9, kde
Ofenzivní záložník by nyní rád využil nové
v dubnu odehrál několik povedených zámezinárodní zkušenosti i v dresu Hradce
pasů. Nejvíce se mu asi dařilo na turnaji
Králové. „Samozřejmě je to obrovská zkušev Jičíně. „Hráli jsme více turnajů, ale nejnost, která mi pomůže v mé kariéře a posune
úspěšnější pro mě byl satelitní turnaj v Jičíně,“
mě vpřed. Rozdíl to určitě je po všech stránprozradil šikovný mladík. Tuto kategorii Elévů
kách. Ať už je to rychlost, síla nebo technika.
však vrchol sezony ještě čeká. Tím bude
Proti nám stojí ti nejtalentovanější hráči v Evzcela jistě populární mládežnický turnaj
ropě, ale zároveň vidím, že se jim mužem
JAKO Cup, který se každoročně koná přímo
rovnat a to si myslím, že je důležitá věc, prov Hradci Králové. Letošní ročník je naplánotože sebevědomí a důvěra ve vlastní sílu je
ván na 20. června. „Trenéři mě většinou střípotřeba nejen ve fotbale,“ sdělil syn slavdají v obraně i v útoku a fotbal hraji pět let.
ného záložníka Davida Bredy, který byl rovAsi ve čtyřech letech mě k fotbalu přivedl
něž odchovancem klubu.
táta,“ prohlásil ještě Petr Žalud.
Minulý týden se konalo mistrovství
Evropy do 17 let, které letos hostilo Bulharsko. Dobrou zprávou
zůstává fakt, že i Fotbalová akademie FC Hradec Králové zde
měla své želízko v ohni. Odchovanec klubu Dominik Breda naskočil do všech utkání a sbíral tak
nesmírně důležité zkušenosti na
mezinárodní úrovni. Talentovaný
Breda prošel všemi mládežnickými kategoriemi královéhradeckého klubu a v současné době
působí v dorosteneckém výběru
U19. Tam se mu v měsíci dubnu
dařilo, a i proto ho trenéři vybrali
jako hráče měsíce. „Být hráčem
měsíce je určitě krásné ocenění
a jsem za to rád, ale chci samozřejmě podávat dobré výkony
Dominik Breda
Petr Žalud
-26-

FAnOušKOvSKá STránKA
Naděje po Baníku zašlapal Liberec

V minulém domácím zápase Votroci díky
brance Trubače zdolali na jaře trápící se ostravský Baník 1:0 a jiskřička naděje na udržení prvoligové příslušnosti tak nadále
doutnala. Slaboučce, ale doutnala. Kýbl
vody, který ji nekompromisně uhasil, na jiskřičku chrstl liberecký Slovan, který naopak
závěrečnou čtvrtinu ligy zvládá výborně
a z posledního místa se nyní již dokázal bezpečně zachránit.
Faktem je, že naši hráči tu pomyslnou jiskřičku naděje před uhašením dlouho v Liberci nechránili. Již v 11. minutě šli domácí
do vedení po rohu a druhý, pojišťovací gól,
vstřelili do třetiny zápasu a světe div se, opět
po standardní situaci. Poločasových 2:0 náš
tým přece jen ve druhé polovině utkání ještě
vyburcovalo ke zvýšení aktivity a 20–25
minut jsme domácí Slovan jasně přehrávali,
vytvořili jsme si 5–6 vynikajících gólových
příležitostí, včetně samostatného nájezdu
Davida Vaněčka. Jejich špatné řešení udrželo domácím čisté konto a nám připomenulo, proč za rok místo do Liberce, Plzně či
Brna budeme jezdit do Sokolova, Vlašimi
a Karviné.

Fotbal se hraje na góly, rozhoduje se ve vápnech… a tady je náš problém.
O tom, proč po jediném roce opouštíme ligu,
se bude jistě ještě hodně dlouho diskutovat
a povolaní předloží účty. Za mne, jako fanouška, který viděl téměř všechny zápasy,
říkám tolik: Hrát všechny zápasy na hranici
sebeobětování, jako ten vítězný na Slovácku,
nespadli bychom. Proč to nešlo, nevím.
Odehráli jsme spoustu pěkných zápasů, ale
protože fotbal není moderní gymnastika, ani
krasobruslení, je nám „umělecký dojem“
z naší hry k ničemu.
Mnoho hráčů ze základního kádru podle
všeho v Hradci skončí. Obměna v týmu
bude asi veliká. Je třeba si říci, jestli budeme
okamžitě bojovat o návrat, nebo se pokusíme během 2–3 sezón připravit tým nejen
na postup, ale také na důstojnou existenci
v nejvyšší soutěži.
Nezbývá mi než těšit se na novou sezónu
a věřit v lepší příští.
Užijte si fotbalové letní prázdniny a na Votroky nezanevřete.
NiC NEŽ HRADEC.
Gunny

I do Liberce zamířili ti věrní. Bohužel, jiskřička naděje na záchranu zhasla již v prvním poločase (foto Luboš Lorinc).

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

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

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

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

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 Král.
Slavia – Dukla

0:1
5:2
2:0
1:1
1:1
4:3
2:0
2:0

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
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