všesPOrtOvní stadiOn hradeC kráLOvé

Středa 30. září 2015 v 17.00 hod.

Zápas 3. kola MOL CUP 2015/2016

FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905

Program 3. kola MOL CUP 2015/2016

SK České Budějovice – 1.FK Příbram (29. 9.)
FC Hradec Kr. – Bohem. Praha 1905 (30. 9.)
Klatovy – FK Mladá Boleslav (29. 9.)
Králův Dvůr – AC Sparta Praha
1:2 n.p.
Kroměříž – FC Zbrojovka Brno
0:1
FC Mas Táborsko – FK Dukla Praha
1:2
SFC Opava – SK Sigma Olomouc (29. 9.)
FK Pardubice – FK Teplice
3:0

partner utkání:

Prostějov – FC Fastav Zlín
1:4
TJ Jiskra Rýmařov – MFK Karviná (6. 10.)
FC TVD Slavičín – MFK Frýdek-Místek
1:2
Tachov – FC Viktoria Plzeň
0:2
FK Ústí nad Labem – SK Slavia Praha
4:2
FK Varnsdorf – FC Slovan Liberec 2:3 n.p.
Vyšehrad – FK Jablonec (29. 9.)
1.SC Znojmo – FC Vysočina Jihlava
0:5

O dnešním SOuPeŘi
Bohemians Praha 1905, a.s.

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

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

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

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

ZLáMAL

Zdeněk

26

1

DOČEKAL

Petr

30

FRyšTáK

Tomáš

18. 8. 1987

2

ŽALOUDEK

Radek

16. 6. 1994

3

PAUSCHEK

Lukáš

9. 12. 1992

11

šíRL

Radek

20. 3. 1981

13

GAJIČ

Zoran

18. 5. 1990

14

šMíD

Michal

20. 10. 1986

15

KRCH

Daniel

20. 3. 1992

25

HAšEK

Pavel

27. 6. 1983

27

CSEH

Martin

22. 8. 1988

28

šKERLE

Aleš

14. 6. 1982

4

JINDřIšEK

Josef

14. 2. 1981

5

BARTEK

David

13. 2. 1988

6

HUBíNEK

Michal

10. 11. 1994

7

JAROLíM

Marek

21. 5. 1984

8

JIRáSEK

Milan

14. 5. 1992

16

ACOSTA

Rafael

2. 10. 1990

Uruguay

18

MOSqUERA

Jhon

8. 5. 1990

Kolumbie

19

KOSTKA

Dominik

4. 5. 1996

21

BLECHA

Filip

22

ČíŽEK

Tomáš

24

HAVEL

Milan

7. 8. 1994

AKULININ

Leonid

7. 3. 1993

Ukrajina

10

MIKUš

Matúš

8. 7. 1991

Slovensko

17

SCHICK

Patrik

24. 1. 1996

9

5. 11. 1985
18. 12. 1995

Slovensko
Srbsko

Slovensko

16. 7. 1997
27. 11. 1978

Realizační tým:
Roman Pivarník – hlavní trenér, Dalibor Slezák – trenér juniorky a asistent trenéra, Tomáš
Trucha – asistent trenéra, Martin Vaniak – asistent trenéra, trenér brankářů, Libor Koubek
– sekretář, vedoucí týmu, Luboš Ptáček – lékař, Vladimír Hric – masér, Martin Vávra –
masér, Radek Balog – kustod
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OHLÉdnuTí ZA minuLÝmi ZÁPASY
1. a 2. kolo MOL CUP 2015/2016

Do letošního soutěžního ročníku poháru MOL CUP Votroci vstoupili na konci července. Předkolo jim za soupeře určilo za soupeře tým z Krkonoš – FK Trutnov. Přes něj přešli poměrně
přesvědčivým výsledkem a v dalším kole je čekal soupeř z ČFL, leader soutěže MFK Chrudim. K východočeskému sousedovi odjížděli svěřenci trenérské dvojice Frimmel – Pilný s respektem a s vědomím prohraného utkání 1:4 z přípravy. Ovšem v mistrovském klání se již
překvapení nekonalo a po jasném průběhu utkání a ještě jasnějším výsledku 5:0 jsou dnes
Votroci v dalším kole. A jak to v úvodních duelech MOL CUPU 2015/2016 vypadalo?
1.kolo MOL CUP:
MFK Trutnov – FC HK 0:4 (0:1)
Góly: 18., 63., 64. Pázler, 47. Holeš, ŽK: Tobiaš, Rozhodčí: Plekanec – Pilný, Vít, Počet
diváků: 611. MFK Trutnov: šťastný – Makovský, Kovář, Horák, Holubec Jan (78. Tobiaš)
– Křižovič, Landyš (70. Kamnitz), Marks (37.
Čech), Tauchman – Kejzlar, Holubec Petr.
FC HK: Ottmar – Holeš, Nosek, Bederka,
Mareš – Černý, Trubač (81. Petrus) – Vlkanova (55. Malinský), Schwarz, Súkenník (81.
Vaněček) – Pázler
První kolo Poháru FAČR nasměrovalo Votroky do Krkonoš, přesněji na hřiště divizního celku MFK Trutnov. Utkání bylo plně
v jejich režii. Do vedení je v prvním poločase
poslal Pázler, který v druhém dějství navázal
na svoji střeleckou potenci a přidal další dvě
branky. S jednou se připojil Tomáš Holeš,
což v konečném účtování značilo výhru 4:0
a postup do dalšího dějství.
První čtvrthodinka byla spíše o seznámení se
se soupeřem. Ani jeden z týmů se nepouštěl
do útočení. První ofenzivní snahou Votroků
byla kolmice Pavla Černého na Pázlera, ale
toho tentokrát levačka v dobré příležitosti
zklamala. Co nevyšlo v patnácté minutě, to
vyšlo o tři minuty později. Tomáš Holeš, který
k zápasu nastoupil s kapitánskou páskou, se
uvolnil po své pravé straně, ideálně předložil
před branku domácích naběhnutému Pázlerovi, který se ve skluzu prosadil přes bránícího domácího hráče, 0:1.
Votroci měli po celý zápas viditelnou převahu. To platilo i o první půli a bylo jen škoda
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nevyužitých příležitostí, jako Holešovy hlavičky, která skončila těsně vedle trutnovské
branky, nebo kombinací mezi Schwarzem
a Vlkanovou, kdy hlavně druhý jmenovaný
mohl několikrát zakončit, ale raději volil ještě
jednu přihrávku, která však vždy skončila
zablokovaná domácí defenzivou. Jinak v prvním dějství moc šancí nebylo, proto poločasové skóre vyznělo pro hosty pouze o gól.

Fotografie na této dvoustraně jsou z 1. kola MOL CUP z Trutnova, kde Votroci přesvědčivě vyhráli 4:0.

To změnil hned po změně stran s chutí hrající Holeš, kterého ve velkém vápně našel přízemním centrem Schwarz a Tomáš nedal
domácímu gólmanovi šanci, 0:2. Domácí se
na dostřel Ottmarovy branky dostávali velmi
sporadicky a spíše hrozili z rohových kopů.
Se standardní situací si však obrana hostujícího celku vždy poradila. Po hodině hry přišla chvilka Honzy Pázlera, který v rozmezí
jedné minuty dokázal dvakrát skórovat a svůj
dobrý výkon tak potvrdit hattrickem. První
gól přišel po rohovém kopu, když se dokázal
prosadit ze skrumáže a druhý pak přidal po
samostatné akci a střele na zadní tyč, 0:4.
Navýšit skóre mohl po svém příchodu na
hřiště Tomáš Malinský, který měl na svých
kopačkách hned dvě velmi dobré šance.
Nejprve využil nedorozumění domácí obrany se svým brankářem, jenže z úhlu mezi
tři tyče míč nepropasíroval a o chvilku později po centru Schwarze trefil pouze tyč trutnovské branky. Dobrou příležitost měl pět
minut před koncem utkání Petr Mareš z přímého kopu, ale ten nechal pouze vyniknout
domácímu gólmanovi šťastnému.
V závěru si Votroci výsledek pohlídali a s přehledem postoupili do dalšího dějství poháru,
kde na ně čekala třetiligová Chrudim.
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2. kolo MOL CUP:
MFK Chrudim – FC HK 0:5 (0:1)
Branky: 4. Holeš, 56. Mareš (PK), 65. Vaněček, 77. Janoušek, 80. Malinský, 85. Javůrek, ŽK: Ostradovský, Langr, Krčál – Černý,
Holeš, Rozhodčí: Nenadál – Pilný, Pospíšil,
Počet diváků: 715. MFK Chrudim: Vostradovský – řezníček, Krčál, Drahoš, Adámek
– Malinský M. (65. Kopecký), Mastík (27.
Hauf), Sixta, Langr, Luptovský – Holub (70.
Rybička). FC HK: Ottmar – Mareš, Bederka,
Plašil, Holeš – Malinský T., Vlkanova, Trubač
(72. Janoušek) – Černý, Pázler (65. Súkenník), Vaněček
Osud a los poháru MOL CUP tomu chtěl,
aby se po necelém měsíci oba soupeři
znovu utkali. Votroci tak mohli svému rivalovi oplatit porážku z přípravy. Pikantností
zápasu byl bratrský souboj bratrů Malínských, kteří k duelu nastoupili se shodným
číslem – 6.
Svěřenci trenérů Frimmela a Pilného nenechali od začátku nikoho na pochybách, že
výsledek z léta chtějí odčinit. Vše začalo již
ve 3. minutě, kdy Mareš zahrál výborně
přímý kop a nejvýše si na míč vyskočil
Tomáš Holeš. Jeho jemně líznutý projektil
zapadl přesně k tyčce Vostradovského
branky, 0:1.
Votroci i nadále pokračovali v úvodní aktivitě. Pavel Černý nastřelil v desáté minutě
tyč a o chvíli později vytěsnil domácí brankář
jemně tečovanou střelu Pázlera na roh. Dvacátá minuta byla také bohatá na příležitosti.
Nejprve po své pravé straně domácí obraně
utekl hbitý Vlkanova, jenomže jeho přízemní
přihrávku, která směřovala na nabíhajícího
Vaněčka, domácí obrana v poslední chvíli
vytěsnila na roh. Z něj se následně hlavičkou prosadil Černý, ale ta skončila jen několik centimetrů vedle tyče.
Po úvodním zhruba třicetiminutovém náporu se hra vyrovnala a domácí měli hned
dvě zajímavé příležitosti. Ty byly obě v podání hradeckého odchovance Davida Sixty.
Nejprve to zkoušel střelou zpoza vápna
a poté nebezpečně zakončil z hranice pokutového kopu. V obou případech si však
Ottmar poradil. Nebezpečné zakončení ze
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strany Chrudimi přišlo také v 35. minutě,
když se k propadlému míči po rohovém
kopu dostal Adámek, ale jeho zakončení
chyběla větší přesnost. A v závěru poločasu
opět domácí, respektive přímý kop nestárnoucího Holuba, který skončil těsně vedle
Ottmarovy svatyně.
V nastavení první půle však měli šanci ještě
Votroci, kdy po průniku Mareše nezužitkoval jeho přihrávku Trubač, který stál v dobré
pozici před otevřenou brankou. Skóre tak
změny nedoznalo a hostující tým šel do
kabin s jednogólovým náskokem.
Na úvod druhého poločasu měl obrovskou
šanci domácí Holub, který se z ničeho nic
objevil sám před Ottmarem, ale naštěstí
jeho zakončení nemělo patřičnou razanci
a hradecký gólman vyšel ze souboje jako
vítěz. O chvíli později se k úniku přes celé
hřiště vydal domácí Luptovský, skluzem ho
nezastavil Černý, vyhrál souboj s Markem
Plašilem a přihrál opět Holubovi. Jeho střelu
zblokoval až Holeš ve spolupráci s Bederkou.
Na druhé straně se k sólu prostředkem
hřiště vydal Vlkanova, ale v poslední chvíli si
míč předkopl zhruba o půlmetru víc, než
bylo potřeba a vyběhnutý gólman Vostradovský mu sólo nekompromisně zarazil. Nekompromisní byl i v 55. minutě v souboji
s Malinským, tentokrát však nedovoleným
způsobem ve vlastním vápně, a tak nemohlo následovat nic jiného, nežli pokutový
kop. Ten suverénně k pravé tyči po zemi
proměnil Mareš, 0:2. Úplný klid do řad hostujícího týmu vnesl v 65. minutě Vaněček,
který si naběhl za obranu na kolmici Pázlera
a míč do sítě domácího týmu procedil přes
vyběhnutého gólmana, 0:3.
Po těchto trefách Votroci naplno ovládli
vývoj zápasu a byli to oni, kteří si vypracovali
několik dalších, velice slibných šancí. Ty
však měly skoro vždy jednoho jmenovatele,
a tím byl Adam Vlkanova. Ten byl také
u zrodu čtvrté branky, když si naběhl za obranu na dlouhý míč, uvolnil se přes pravého
beka domácího týmu a k zakončení oslovil
Malinského. Jeho střelu brankář vyrazil
k osamocenému Janouškovi, a ten z vápna
vymetl pravou šibenici, 0:4.

Autor hattricku Votroků v prvním pohárovém kole Jan Pázler.
Pátá, a poslední branka utkání, padla pět
minut před závěrečným hvizdem. A byl
u toho opět Vlkanova, který stál při exekuci
přímého kopu domácího týmu ve zdi společně s Javůrkem a domácí hráč tuto dvoučlennou zeď trefil. Oba Votroci po odrazu
míče okamžitě přešli do rychlého protiútoku.

První se k míči dostal Vlkanova, ideálně dal
do běhu Javůrkovi a ten šajtlí obstřelil domácího gólmana Vostradovského a stanovil
tak konečný účet zápasu 1. kola MOL Cupu.
Votroci tak oplatili svému soupeři prohru
z přípravy a nyní se mohou ve 3. kole těšit
na pražský Bohemians 1905.
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HiSTOrie POHÁru
MOL CUP

MOL Cup 2015/16, nebo také Pohár FAČR,
je celkově 23. ročníkem českého fotbalového poháru, dříve hraného pod názvem
Pohár Českomoravského fotbalového svazu
a později pod názvem Ondrášovka Cup či
Pohár České Pošty. Soutěže se účastnily
profesionální i amatérské fotbalové kluby
z České republiky z různých pater systému
fotbalových soutěží v ČR.
Minulý ročník nesl sponzorský název Pohár České
pošty, ale Česká pošta omezila marketingové aktivity
a smlouvu s FAČR po sezoně neprodloužila.
I z toho důvodu se od podzimních měsíců roku 2014
zpravidla už označovala jen
jako český pohár nebo pod dalším oficiálním názvem Pohár FAČR (Pohár Fotbalové
asociace České republiky), a to nejen v médiích, ale také v materiálech samotné fotbalové asociace.
Stejně tak tomu bylo i v prvních dvou kolech
tohoto ročníku. V pátek 31. července uzavřela FAČR tříletý kontrakt s dvouletou opcí
s maďarskou ropnou a plynárenskou společností MOL (holding). Soutěž tedy získala
název MOL Cup.
Letošní ročník soutěže odstartoval 18. července 2015 předkolovou fází. Trofej obhajuje FC Slovan Liberec, který v boji o Český
Superpohár podlehl ligovému mistru Viktorii
Plzeň. První kola soutěže se hrála pouze na
jeden zápas.
Vše odstartovalo předkolo. Této fáze soutěže se účastnilo celkem 66 týmů, převážně
z Divizí a Krajských přeborů. Zrodilo se
i několik překvapení, když například dokázaly postoupit i celky z A-třídy. Zápasy
předkola byly odehrány 18.–19. července
2015.
Z předkola postoupilo celkem 33 týmů + 53
týmů bylo nasazeno přímo. Týmy, které byly
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nasazeny do 1. Kola, ty se rekrutovaly
z týmů hrajících Fotbalovou národní ligu
15/16 (neúčast SK Sigma Olomouc B), ČFL
(neúčast – SK Viktorie Jirny, FC MAS Táborsko B a SK Benátky nad Jizerou, které vypadly v předkole) a MSFL (SK Líšeň – start
již v předkole, neúčast – 2x "B-tým", SK
Spartak Hulín). Zbylých 10 týmů bylo z divizních soutěží. Zápasy
předkola byly odehrány 25.
července 2015.
Z 1. kola postoupilo celkem
43 týmů + 11 týmů, hrajících Synot ligu 2015/16,
bylo nasazeno přímo. Zajímavostí je, že do 2. kola se
dostalo všech 14 týmů reprezentujících Fotbalovou
národní ligu, včetně FC Hradec Králové. Zápasy 2. kola byly na programu v týdenním
rozmezí od středy 26. srpna do středy 2. září
2015.
špatný vstup do sezony potvrdil FC Baník
Ostrava také v poháru MOL CUP. Tradiční
účastník první ligy podlehl diviznímu klubu
TJ Jiskra Rýmařov 3–4 a navíc jeho hráči
museli po utkání čelit ataku vlastních rozezlených fanoušků.
Druhé kolo se stalo osudným ještě jednomu
ligovému celku, a to týmu 1. FC Slovácko,
jehož katem se stal taktéž divizní FC TVD
Slavičín. Ostatní celky Synot ligy se probojovaly dále, stejně jako 11 ze 14 týmů Fotbalové národní ligy.
Třetí kolo je posledním v jednozápasové
fázi. Zároveň je posledním kolem, kam byly
týmy nasazeny bez předchozího postupu
pohárovou soutěží.
Ze druhého kola postoupilo do dalších bojů
celkem 27 týmů + 4 nejlepší týmy Synot ligy
2014/15 (FC Viktoria Plzeň, AC Sparta
Praha, FK Jablonec, FK Mladá Boleslav) +
obhájce trofeje Poháru FAČR – FC Slovan
Liberec.

Historie názvu poháru
Pohár dobročinnosti ................(1906–1916)
Středočeský pohár ..................(1918–1942)
Český pohár ............................(1940–1946)
Československý pohár............(1951–1952)
Spartakiádní pohár ..................(1955–1960)
Československý pohár............(1961–1993)
Pohár ČMFS ............................(1993–2000)

Raab Karcher Cup...................(2000–2002)
Pohár ČMFS ............................(2002–2009)
Ondrášovka cup ......................(2010–2011)
Pohár České pošty ................. (2011–2014)
Pohár FAČR .............................(2014–2015)
MOL CUP....... (2015 – smlouva na tři roky)

Vítězové pohárových soutěží v Česku (Československu)
1906.....SK Smíchov
1907.....SK Smíchov
1908.....SK Slavia Praha B
1909.....AC Sparta Praha
1910.....SK Slavia Praha
1911.....SK Slavia Praha
1912.....SK Slavia Praha
1913.....SK Viktoria Žižkov
1914.....SK Viktoria Žižkov
1915.....AC Sparta Praha
1916.....SK Viktoria Žižkov
1918.....AC Sparta Praha
1919.....AC Sparta Praha
1920.....AC Sparta Praha
1921.....SK Viktoria Žižkov
1922.....SK Slavia Praha
1923.....AC Sparta Praha
1924.....AC Sparta Praha
1925.....AC Sparta Praha
1926.....SK Slavia Praha
1927.....SK Slavia Praha
1928.....SK Slavia Praha
1929.....SK Viktoria Žižkov
1930.....SK Slavia Praha
1931.....AC Sparta Praha
1932.....SK Slavia Praha
1933.....SK Viktoria Žižkov
1934.....AC Sparta Praha
1935.....SK Slavia Praha
1936.....AC Sparta Praha
1937.....nedohráno
1940.....SK Viktoria Žižkov
1941.....SK Slavia Praha
1942.....AFK Bohemia Vršovice

1940.....SK Olomouc ASO
1941.....SK Slavia Praha
1942.....SK Slavia Praha
1943.....AC Sparta Praha
1944.....AC Sparta Praha
1945.....SK Slavia Praha
1946.....AC Sparta Praha
1951.....Kovosmalt Trnava
1952.....ATK Praha
1955.....Slovan Bratislava
1960.....Rudá hvězda Brno
1961.....Dukla Praha
1962.....Slovan Bratislava
1963.....Slovan Bratislava
1964.....Spartak Sokolovo Praha
1965.....Dukla Praha
1966.....Dukla Praha
1967.....Spartak Trnava
1968.....Slovan Bratislava
1969.....Dukla Praha
1970.....TJ Gottwaldov
1971.....Spartak Trnava
1972.....Sparta ČKD Praha
1973.....Baník Ostrava
1974.....Slovan Bratislava
1975.....Spartak Trnava
1976.....Sparta ČKD Praha
1977.....Lokomotíva Košice
1978.....Baník Ostrava
1979.....Lokomotíva Košice
1980.....Sparta ČKD Praha
1981.....Dukla Praha
1982.....Slovan Bratislava
1983.....Dukla Praha

1984.....Sparta ČKD Praha
1985.....Dukla Praha
1986.....Spartak Trnava
1987.....DAC Dunajská
Streda
1988.....Sparta ČKD Praha
1989.....Sparta ČKD Praha
1990.....Dukla Praha
1991.....Baník Ostrava
1992.....AC Sparta Praha
1993.....1. FC Košice
1994.....FK Viktoria Žižkov
1995 ....SK HRadeC
KRáLOVé
1996.....AC Sparta Praha
1997.....SK Slavia Praha
1998.....FK Jablonec 97
1999.....SK Slavia Praha
2000.....FC Slovan Liberec
2001.....FK Viktoria Žižkov
2002.....SK Slavia Praha
2003.....FK Teplice
2004.....AC Sparta Praha
2005.....FC Baník Ostrava
2006.....AC Sparta Praha
2007.....AC Sparta Praha
2008.....AC Sparta Praha
2009.....FK Teplice
2010.....FC Viktoria Plzeň
2011.....FK Mladá Boleslav
2012.....SK Sigma Olomouc
2013.....FK Baumit Jablonec
2014.....AC Sparta Praha
2015.....FC Slovan Liberec
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Fotbalová národní liga – podzim 2015

1

12

STEJSKAL Jan
14. 2. 1997
188 cm, 76 kg

OTTMAR Radim
8. 12. 1983
183 cm, 80 kg

LINDR Jiří
7. 8. 1986
192 cm, 84 kg

2

3

4

5

11

CHLEBOUN
Jakub
24. 3. 1985
194 cm, 89 kg

HLAVSA
Jaroslav
14. 6. 1996
175 cm, 73 kg

HOLEš
Tomáš
31. 3. 1993
180 cm, 76 kg

NOSEK
Martin
26. 1. 1987
182 cm, 74 kg

KRMAš
Pavel
3. 3. 1980
193 cm, 86 kg

22

BEDERKA Jiří
18. 2. 1995
190 cm, 88 kg

ReaLiZaČní TýM

20

FRIMMEL Milan
trenér (7. 9. 1973)
-10-

PILNý Bohuslav
asistent (22. 3. 1973)

25

PLAšIL Marek
19. 12. 1985
185 cm, 72 kg
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
SVOBODOVá Marie – kustod
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ZáLOžníCi
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6

7

13

14

16

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

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

JANOUšEK
Jiří
17. 11. 1989
189 cm, 84 kg

SÚKENNíK
Igor
25. 10. 1989
183 cm, 69 kg

SCHwARZ
Petr
12. 11. 1991
174 cm, 70 kg

18

19

23

24

26

27

SHEJBAL Jan MAREš Petr
HABLE Jan JAVůREK Jan VOBEJDA Jan TRUBAČ Daniel
20. 4. 1994
17. 1. 1991
4. 1. 1989
16. 5. 1989
5. 1. 1995
17. 7. 1997
187 cm, 79 kg 184 cm, 78 kg 183 cm, 78 kg 178 cm, 73 kg 175 cm, 67 kg 175 cm, 70 kg

ÚTOČníCi

8

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

9

10

17

21

ČERNý Pavel
28. 1. 1985
185 cm, 87 kg

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

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

PáZLER Jan
10. 1. 1991
184 cm, 76 kg

Přišli: Pázler (Znojmo), Janoušek (návrat z host.), Javůrek (Sigma Olomouc), Súkenník (H. Měcholupy), Bederka (Sparta), Krmaš (SC Freiburg), Stejskal a Hlavsa (dorostu), Vobejda (juniorka).
Odešli: Kuciak, Križko, Halilovič a Tito (konec smlouvy), Koubek (Sparta), Rolko (Olympia HK),
štípek a Čermák (konec host.), Dvořák (Jihlava).
Management klubu: 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., 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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rOZHOvOrY S HrÁči FC HK
PŘed dnešním ZÁPASem
Votroci v letošním pohárovém ročníku prošli do 3. kola MOL CUP, jak se říká bez ztráty květinky. V prvním měření sil porazili divizní Trutnov 4:0 a i v dalším pokračování nenechali nikoho na pochybách, že chtějí v poháru co nejdál, a porazili třetiligovou Chrudim 5:0.
Jakou přikládají jednotliví hráči poháru důležitost (1) a jakou s ním mají osobní zkušenost (2)? Na to jsme se zeptali v hradecké kabině.
Pavel Krmaš: 1. Každý zápas má svoji důležitost. Nyní
přivítáme Bohemku, takže cíl
je jasný, chceme se pokusit
postoupit a proklouznout co
možná nejdál. Vím, že úkol
to nebude jednoduchý, ale
míč je kulatý a může se stát všechno.
2. S českým pohárem mám zkušenosti
z Teplic, kde jsme to ale nikdy daleko nedotáhli. Nejdál jsme byli tuším v osmifinále. Ale
s ligovým pohárem jako takovým mám zkušenosti z Německa, kde jsme s Freiburgem
postoupili do semifinále a chyběl nám
pouze malinký krůček, abychom si zahráli
vysněné finále v Berlíně. Z německého poháru mám jen ty nádherné vzpomínky. Jsem
přesvědčený, že pohár je jeden z nástrojů,
kterým se můžeme zviditelnit. Nikde není
psané, proč by se zrovna Hradec nemohl
dostat i do finále. Zázraky se dějí a šance na
pohárovou Evropu by nás měla hnát dopředu. V zápasech se musíme vyšťavit a pokusit se postoupit. Dnešní zápas nám také
může pomoci, abychom se vyladili na důležitý nedělní zápas s Varnsdorfem.
Filip Zorvan: 1. Osobně je to
pro mě dnes důležitý zápas,
abychom se po porážce ve
Znojmě opět dostali na vítěznou vlnu. Musíme se snažit,
přes prvoligovou Bohemku
postoupit. Myslím si, že tým
tady na to je, tak proč toho nevyužít.
2. Zkušeností s pohárem moc nemám, to
spíš ostatní kluci z kabiny. Já jen doufám, že
nyní příležitost dostanu a zkušenosti začnu
sbírat. Na dnešní utkání se těším, protože
-12-

zahrát si proti prvoligovému týmu v druholigové sezóně, to je dobrá příležitost a konfrontace.
david Vaněček: 1. Poháru
přikládáme všichni důležitost. Dnes máme konfrontaci
s prvoligovým týmem, a kdybychom vyhráli, postoupíme
do dvoukolového systému,
což by nás určitě všechny
povzbudilo v další práci.
2. Nejraději vzpomínám na minulý ročník,
kdy jsme sice s Plzní vypadli , ale sehráli
jsme více jak důstojnou roli. Doma jsme
těsně prohráli 1:2 a u nich jsme po několika
našich velmi dobrých šancí uhráli 0:0.
Pavel Černý: 1. Jde o další
zápas, kde se můžeme sehrát. Osobně si myslím, že
příležitost dostanou hráči,
kteří dodnes moc nenastupovali. Určitě se budou chtít
prezentovat v dobrém světle
a říct si o místo v sestavě. Z tohoto pohledu
to bude pro nás další kvalitní zkouška.
2. Zatím jsem ho nevyhrál, takže na zkušenost stále čekám. Třeba letos …
Jan Pázler: 1. Jedná se
o možnost, zahrát si s první
ligou. Určitě do pohárových
zápasů půjdeme na 100%
a budeme se snažit o postup.
2. Určitě mám největší vzpomínku z Jablonce, kde jsme pohár vyhráli.
Byl jsem tam půl roku a k některým pohárovým zápasům jsem nastoupil. Je to můj dosavadní největší úspěch v kariéře.

adam Vlkanova: 1. Dnes
chceme všem ukázat, že můžeme hrát i s týmy, které jsou
v první lize. Zápas chceme
zvládnout hlavně pro fanoušky a chceme postoupit.
2. Moc zkušeností nemám,
pouze první dvě kola za střížkovskou Bohemku a nyní až zápas v Chrudimi. Na
dnešní zápas se moc těším.

igor Súkenník: 1. Přes
pohár se dá dostat daleko
vysoko až do Evropy. Dnes
do toho jdeme naplno
a chceme vyhrát. Budeme se
snažit Bohemku potrápit.
2. Zkušenosti mám se Žižkovem, s kterým jsem se dostal až do dvoukolové vyřazovací fáze. Věřím, že nám to
půjde i tady a postoupíme co možná nejdál.

Votroci nastupovali k pohárovým zápasům již v období před světovou válkou. Historické fotografie jsou z pohárových utkání SK HK v roce 1935.

PArTner uTKÁní
KFC

Každý den si miliony zákazníků objednávají
speciality KFC ve více než 100 zemích po
celém světě. Značka KFC je známá díky unikátní receptuře kuřete, kterou vynalezl Colonel Harland Sanders před téměř 80 lety.
Obal, do kterého se obalují vybrané kousky
kuřete, tvoří směs 11 bylin a koření a je
předmětem tajemství společnosti KFC. Existuje pouze jedno místo, kde lze ochutnat
kuře připravené podle této tradiční receptury
– restaurace KFC.
Přemýšlíte někdy, proč je chuť kuřete z KFC
tak speciální a unikátní? Proč žádné jiné kuře
na světě není srovnatelné s chutí KFC? Objevte historii KFC. Objevte radost z vaření.
Byla to radost z vaření, co přivedlo Harlanda
Sanderse k neobvyklému objevu. V roce
1940, po 10 letech průzkumů a kuchařských
experimentů, vytvořil unikátní kombinaci 11
bylin a koření. Colonel Sanders se stal známým právě díky unikátní chuti kuřete, nejprve mezi turisty, kteří navštívili jeho
restauraci, později po celém světě. Jako
projev uznání za jeho přínos k rozvoji místní
kuchyně, guvernér Kentucky udělil Harlandu
Sandersovi čestný titul „kolonel“.
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Geniální věci bývají jednoduché, proto
nápad byl také jednoduchý. Harland Sanders cestoval od města k městu, vybíral si ty
nejuznávanější místní restaurace a nabídnul
jim svůj vlastní unikátní způsob přípravy kuřecího masa – výměnou za podíl na zisku.
V roce 1952 byla založena první KFC restaurace, která fungovala formou franšízingu. V současné době můžete najít více
než 16000 restaurací KFC ve 109 zemích po
celém světě.
Ve všech restauracích se dodržují principy
přípravy kuřecího masa, které vytvořil před
70 lety Colonel Sanders. Hlavní pravidlo zní:
čerstvé kuřecí maso několikrát týdně od
ověřených lokálních dodavatelů. Kvalitní suroviny jsou totiž základ dobré chuti, a to je
důvod, proč KFC spolupracuje s těmi nejlepšími lokálními dodavateli. Druhé důležité
pravidlo: Každý kousek masa je ručně připravován přímo v prostorách restaurace kuchaři KFC.
Nejinak je tomu také v Hradci Králové v restauraci KFC na II. Silničním okruhu, ulice
Pilnáčkova. Zastavte se zde po dnešním
utkání s Bohemians a ochutnejte novinku …

FAnOušKOvSKÁ STrÁnKA
Postřehy „Rádia Gunny“

Votroci dnes hostí ve 3. kole MOL Cup
2015/16 vršovický tým "Klokanů" – Bohemians Praha 1905. Pro našeho soupeře je to
druhé pohárové utkání v řadě proti týmu
z města pod Bílou věží.
V minulém kole Bohemians 1905 vyzkoušeli trávník na kuklenské Olympii a svého divizního soupeře udolali jen těsným rozdílem
2:1, když branky vstřelil šmíd a Schick, za
Olympii skóroval
syn trenéra našeho A-dorostu
Karel Krejčík ml.
Zelenobílý tým
od Botiče se
s Olympií nadřel,
jak už to tak často v pohárových
zápasech bývá.
Pro Klokany věru
nebylo snadné
potvrdit rozdíl fotbalové kvality
a tří soutěží mezi oběma týmy. Nakonec se
jim přece jen podařilo postupový oříšek
v Kuklenách rozlousknout a předem známý
los je přivádí nyní opět do Hradce, tentokráte
však již na stadion do Malšovic.
Potíže Bohemky se zdoláním divizních Kukleňáků svádí k podcenění kvalit ligového
týmu a někteří příznivci Votroků považují
soupeře za toho z kategorie snadných. Historie však ukazuje, že pro černobílý balet
byli Klokani vždy nepříjemným soupeřem,
houževnatě bojujícím, který mnohokrát překročil v lize svůj stín a dokázal fotbalovou
kvalitu nahradit "klokaním" srdcem, vůlí a nasazením. Spíše se dá předpokládat, že
právě v Kuklenách nečekali zelonobílí Pražané tak tuhý odpor od loni ještě krajsko-

přeborového týmu a možná kuklenskou
Olympii trochu podcenili. Dnes však vědí, že
Votroky podcenit nelze a jejich přístup
k utkání bude jistě velmi zodpovědný od
úvodního hvizdu.
Pro oba dnešní soupeře, a také pro tábory jejich příznivců, je pohárová soutěž tou nejlepší
možností k možnému prosazení se do evropských pohárů. Připomeňme si, že právě
před 20 lety, náš
mančaft, který
jako kapitán vedl
současný šéf našeho
klubu
Ing. Richald Jukl,
nastupoval v pohárové Evropě
právě díky vítězství v Poháru
ČMFS. Od té
doby fotbalový
Hradec své příznivce na evropské trávníky nepozval. Cesta "přes ligu" je obtížná – a to bychom v ní nejprve museli hrát!
Celkem logicky se tedy každoročně upínají
naše naděje na zviditelnění Votroků k poháru. Nejinak je tomu i letos. První dvě kola
jsme zvládli v pohodě, ale dnes nás čeká
první opravdový pohárový souboj, ve kterém nejsme jasným favoritem, kdy je nám
soupeřem ligový tým. Je to možnost posoudit naše herní dovednosti s kvalitním
soupeřem v ostrém utkání. I pro hráče jde
podle jejich vyjádření o zajímavou prověrku
a na zápas se těší a chtějí ukázat, že by se
s ligovými soupeři utkávat mohli. Za cca 2
hodiny budeme vědět více :-).
NIC NEŽ HRADEC!
Gunny

NAVšTIVTE wEBOVé STRáNKy FANKLUBU FC HRADEC KRáLOVé

www.votroci.cz
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www.provident.cz
Navštivte naše webové stránky

Zavolejte nám a dozvíte se více
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Rychlá půjčka
bez rizika

Akční balíček Attack podzim

Barvy a velikosti jednotlivých produktů lze libovolně kombinovat.
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