mALšOVICký STADION hRADeC kRÁLOVé
PÁTEK 9. 8. 2019 V 18:00

Zápas 4. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

FC Hradec Králové – FK Varnsdorf

Program 4. kola (10. 8. 2019)

Program 5. kola (18. 8. 2019)

Jihlava – Dukla
Hradec Králové – Varnsdorf
Brno – Ústí n/L
Vyšehrad – Sokolov
Chrudim – Třinec
Prostějov – Pardubice
Žižkov – Vítkovice
Vlašim – Líšeň

Ústí n/L – Pardubice
Třinec – Hradec Králové
Dukla – Brno
Sokolov – Vlašim
Chrudim – Žižkov
Líšeň – Vyšehrad
Vítkovice – Prostějov
Varnsdorf – Jihlava

partner utkání:

FANKLUB OCENIL NEJUŽITEČNĚJŠÍHO
HRÁČE – ADAMA VLKANOVU
Podruhé za sebou vyhrál tradiční anketu fanklubu Votroci 2000 o nejužitečnějšího hráče
FC hradec králové ADAM VLKANOVA. Z rukou zástupců fanoušků převzal před prvním
domácím utkáním proti Dukle putovní pohár a tekutý dárek. „Velmi si toho vážím, podpora
fanoušků je pro mě důležitá. hlavní ale je, aby se nám dařilo jako týmu,“ řekl po utkání.

O DNEŠNÍM SOUPEŘI
Fk Varnsdorf

ROK ZALOŽENÍ
KLUBOVÉ BARVY
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY

1938
žlutá a modrá
2. místo ve druhé lize (2014/2015)

VEDENÍ KLUBU

Vlastimil Gabriel
– předseda představenstva a ředitel klubu

STADION

Stadion Varnsdorf, kapacita 5000

HISTORICKÁ
BILANCE

8 zápasů
3 výhry hradce/3 remízy/2 výhry Varnsdorfu, skóre 13:8

POSLEDNÍ
VZÁJEMNÝ
ZÁPAS

31. 3. 2019 – malšovický stadion – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
FC hradec králové – Fk Varnsdorf 0:1 (0:1)
Branka: 12. kocourek. Rozhodčí: marek – Antoníček, Lakomý. Žk:
46. Djurdjević, 54. kateřiňák – 63. heppner. 1116 diváků. FChk:
Ottmar – kopečný, kvída, Plašil, Urma – Jukl (46. Černý) – Vlkanova, Djurdjević, kateřiňák (59. šípek), Leibl (20. Zorvan) – Da
Silva. Varnsdorf: Porcal – kodeš, heppner, Bláha, Dordić (88.
Schön) – Richter, Ondráček (90. Votava), Zbrožek, kubista – Rudnytskyy, kocourek (90+2. L. Novák).

NA KOHO SI DÁT POZOR

David Breda
záložník

Pavlo Rudnytskyj
záložník

Jakub Barac
útočník

NAVšTIVTe weBOVé STRÁNkY FOTBALOVéhO kLUBU FC hRADeC kRÁLOVé
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SOUPISKA FK VARNSDORF
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019

Brankáři:

SAmOeL

miroslav

24. 04. 1986

VAňÁk

martin

18. 04. 2000

3

RIChTeR

marek

23. 05. 1998

7

mINSUNG

kim

11. 05. 2000

9

RUDZAN

Ondřej

25. 07. 1998

FINěk

Daniel

25. 05. 2000

2

ONDRÁČek

Adam

30. 01. 1995

4

hOUSeR

Adam

21. 06. 1996

5

ZeZULA

Josef

07. 09. 1998

6

NOVÁk

Lukáš

01. 10. 1996

8

BLÁhA

Ondřej

22. 08. 1996

10

NOVÁk

Daniel

28. 04. 1998

11

BReDA

David

04. 01. 1996

14

kAZDA

matyáš

27. 12. 1998

18

kUBISTA

matěj

05. 01. 1996

19

RUDNYTSkYY

Pavlo

13. 07. 1988

12

SChöN

Patrik

12. 03. 1998

15

BARAC

Jakub

04. 08. 1996

17

šImON

matěj

31. 08. 1999

20

kOCOURek

Ondřej

05. 12. 1996

22

mICOVČÁk

erik

26. 01. 1996

1
28

Obránci:

21

Záložníci:

Útočníci:

korea

Slovensko

Realizační tým:
David OULehLA – hlavní trenér, Libor mAChÁČek – asistent trenéra, trenér brankářů,
mUDr. martin NÁCOVSký – lékař, milan TAJNeRT – masér, Zbyněk PřIBYL – vedoucí
mužstva, Jan FILIP – kondiční trenér
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ZÁPASEM
2. a 3. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2019/2020
2. kolo: FC hradec králové – Fk Dukla Praha 0:2
První domácí zápas nedopadl pro Votroky dobře. Proti exligové Dukle si domácí vytvořili
množství gólových příležitostí, jednou trefili břevno. šance však měl i soupeř – dvě
z nich po protiútocích v závěru zápasu využil a odvezl si do Prahy tři body za výhru 2:0.
Zdenko Frťala, trenér:
„Dukla potvrdila, že její herní
kvalita je na druhou ligu nadstandardní. Využila svoje příležitosti, my jsme štěstí neměli, takže soupeř vyhrál
zaslouženě. Vážíme si toho,
že jsme si proti Dukle vypracovali tolik šancí, ale body
nám to nepřineslo.“
Kristian Zbrožek, obránce:
„Těžce se mi to hodnotí.
První poločas byl z obou
stran nervózní, ve druhém

jsme za tím šli víc. myslím, že jsme měli kopat penaltu, něco jsme tam měli dotlačit.
A z protiútoku deset minut před koncem dostaneme rozhodující gól...“
Daniel Procházka, záložník:
„Trefil jsem bohužel jen
břevno – chybělo mi trochu
kvality a trochu štěstí. Dorážel jsem už v souboji s hráčem, chtěl jsem to zkusit na
zadní tyč, ale nevyšlo to. To
asi rozhodlo. Byl to zápas, který vyhrál ten,
kdo dal gól. Jsem zklamaný, ale musíme jít
dál.“

2. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY,
29. července 2019:
FC Hradec Králové – FK Dukla Praha 0:2
(0:0)
Branky: 84. Tetour, 90. holík. Rozhodčí: Cieslar – melichar, klupák. Žk: 33. Jukl, 50.
Zbrožek, 88. kvída, 90+2. Černý – 90+3.
Souček. 1193 diváků.

FChk: Vízek – kopečný, Zbrožek, kvída,
Urma – Jukl, Soukeník (68. Černý) – Vlkanova, Frýdek, Procházka (60. Doležal) – Prekop (76. šípek).
Dukla: hruška – kozma, Piroch, Chlumecký
– Douděra (64. Souček), Tetour, González
(81. krunert), Doumbia, Preisler – hadaščok
(76. Ayong), holík.
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3. kolo: Sk Líšeň – FC hradec králové 3:3
V divokém utkání na brněnském předměstí Votroci třikrát vedli, ale soupeř dokázal třikrát
vyrovnat. Čekání na hradecký gól v této sezoně ukončil už ve 4. minutě Jakub šípek,
trefili se i Adam Vlkanova a Christian Frýdek. Líšni zařídil remízu pět minut před koncem
zápasu Vintr.
Zdenko Frťala, trenér:
„V Líšni jsme doplatili na
velké individuální chyby. Oba
týmy vyhořely v defenzivě,
v ofenzivě byly silné i produktivní. Pro lidi to byl fantastický zápas, ale my jsme
určitě zklamaní. když třikrát
vedete, měla by se projevit
větší zkušenost našich
hráčů.“
Adam Vlkanova, záložník:
„Z naší strany to byl šílený
zápas. Dělali jsme dětské

chyby, to se nemůže stát, že třikrát vedeme
a přijdeme o to. Jedeme do Líšně, nemůžeme tam hrát 3:3. musíme vyhrát 3:0, přejet
je a jet domů.“
Christian Frýdek, záložník:
„Byla dobrá atmosféra, měli
jsme to zvládnout. Jsme
zklamaní, že neodjíždíme se
třemi body. měli jsme to víc
uklidnit, rozkouskovat, nepustit soupeře do žádného
pseudotlaku. Trestňák mi sedl dobře, cvičíme to na tréninku. Ale vyměnil bych to za
tři body.“

3. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY,
3. srpna 2019:
SK Líšeň – FC Hradec Králové 3:3 (1:2)
Branky: 9. a 48. hladík, 86. Vintr – 4. šípek,
27. Vlkanova, 69. Frýdek. Rozhodčí: Berka
– Novák, Ratajová. Žk: 38. Bednář, 52. Jeřábek, 81. krška – 36. šípek, 54. Prekop, 61.
kopečný, 75. Vlkanova. 1572 diváků.

Líšeň: šustr – Bednář, hlavica, Čermák, Jeřábek – minařík (69. Rolinek) – Reteno elekana (65. m. Vintr), hladík, krška, machálek
– málek (76. Fila).
FChk: Vízek – kopečný, Zbrožek, martinec,
Urma – Jukl, Frýdek (87. Černý), šípek (74.
Procházka), Vlkanova, Djurdjević (65. kvída)
– Prekop.

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2019/2020, po 3. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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FC Vysočina Jihlava
Fk Pardubice
Fk Dukla Praha
Sk Líšeň
FC Zbrojovka Brno
Fk Fotbal Třinec
FC Vlašim
mFk Chrudim
Fk Ústí nad Labem
Fk Varnsdorf
Fk Slavoj Vyšehrad
mFk Vítkovice
Fk Viktoria Žižkov
1.Sk Prostějov
FC Hradec Králové
Fk Baník Sokolov

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0

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

0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
2
2
2
2
1
2

4:0
4:2
6:3
8:6
5:3
5:5
3:3
5:6
4:5
7:7
6:6
4:6
3:5
2:4
3:5
1:4

7
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1

4
1
0
-1
2
1
1
1
-2
-3
0
-3
0
-3
-1
-5

JAKUB ŠÍPEK: JSEM VYSPĚLEJŠÍ,
VÍC SI VĚŘÍM
minulý podzim strávil na hostování v Chrudimi, a když se vrátil, sám tvrdil, že ho tohle
angažmá hodně změnilo. JAKUB ŠÍPEK už přestal být nadějným talentem – je střelcem,
na kterého se tým může spolehnout. „Potřeboval jsem dospět, abych uměl líp pracovat
sám se sebou,“ říká.
V čem jsi jiný hráč než před rokem?
Jsem vyspělejší, o rok starší. minulou sezonu jsem prožil na dvou různých místech,
to mi ukázalo dva různé styly fotbalu. Před
rokem se mohlo říkat, že jsem ještě mladý,
nějaké chyby se ode mě daly očekávat. Teď
bych měl patřit mezi ty zkušenější hráče,
kteří si na hřišti víc věří.
Jsi jiný člověk? Po návratu z Chrudimi
jsi říkal, že tě to hostování dost naučilo.
možná jsem sebevědomější. Víc vím,
co chci. Předtím bylo všechno na náhodu, teď si dokážu nastavit svou cestu
– svůj plán, který si plním. V chování
a vystupování je asi opravdu jediný
rozdíl v tom, že jsem o rok starší.
Z Chrudimi jsem se vrátil pokornější.
Viděl jsem různá prostředí, mohl jsem
srovnávat, co tam nebylo a tady je.
Pro mě navíc návrat do hradce byl
jako příchod do nového týmu, protože tady byl nový trenér. musel
jsem se mu ukázat, všechno jsem
jel na maximum. A když jsem
ke konci sezony dostal
větší šanci, myslím, že
jsem předvedl, že jsem
nějaký pokrok udělal.
Jak jsi bral hostování v Chrudimi?
Ze začátku moc dobře ne. Byl jsem
zklamaný, protože v životě jsem
jinde nebyl. Byl jsem zvyklý
na tohle město a zdejší
podmínky. možná pro mě
bylo zklamání, že mi trenér nedal šanci, ale asi to
bylo tím, že jsem byl o rok
mladší a potřeboval jsem dospět, abych sám se sebou
uměl líp pracovat.

Bylo pro tebe hodně uspokojující, když jsi
ke konci minulé sezony dostal šanci?
když jsem dřív šance nedostával, byl jsem
zklamaný. To jsem svým způsobem i teď.
Tentokrát jsem ale byl víc v pohodě – trenér
se mnou mluvil, věděl jsem, že šance přijde.
Bylo to po vzájemné komunikaci, byl jsem
rád, že mi trenér dal prostor na hrotu, že vyslyšel i on mě.
V nové sezoně zase bojuješ o pozici.
V Líšni jsi poprvé nastoupil od začátku
a hned jsi dal gól. Musel jsi být hodně
šťastný.
S klukama jsme se bavili, že by
bylo super, kdybychom už
v patnácté minutě vedli
třeba 2:0, zároveň jsme
ale věděli, že to nebude jednoduché.
A když jsem pak po
třech minutách dal
gól, hned mi to
blesklo hlavou. Byl
to skvělý pocit –
jako vždycky. Na
konci zápasu ten
hezký moment zapadl do toho smutného. Člověk má radost
z každého gólu, ale větší, když
pomůže k výhře.
Bereš každý gól jako to, že ses přihlásil o místo v sestavě?
Celou přípravu i v tréninku dělám
všechno, co můžu. Věděl jsem, že
šanci musím dostat. kdyby ne, už
nevím, co bych měl dělat víc. Cítím se
skvěle – a že jsem musel počkat dvě
kola, takový prostě fotbal je. Už nehledám chyby jinde, věděl jsem, že to při-
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Jakub Šípek nastoupil v Líšni poprvé v této sezoně
v základní sestavě - a už ve 4. minutě ukončil čekání
Votroků na první gól.

jde. myslím, že jsem šanci chytil. Doufám,
že zase přidám další minuty a góly.
Snášíš teď boj o místo líp než dřív?
Ano. Dřív hráli kluci, kteří byli lepší, ale já
jsem to neuměl uznat. Teď nejsem horší
a vím, že když mi trenér dá šanci, umím
předvést výkon, který udělá obrovské haló.
Člověk chce hrát vždycky, ale teď už vím, že
to vždycky nejde. Na druhou stranu si víc
věřím.
Byl jsi v pozici velkého talentu, brzy jsi hrál
ligu. Co to s tebou dělalo?
Byla to pro mě obrovská euforie. Splnil se
mi sen. Nemávalo to se mnou, prostě jsem
pokračoval ve své kariéře. možná mi trochu
ublížilo, že když jsem se dostal do ligy, hned
za půl roku se spadlo. To byl obrovský pád,
jaký jsem nikdy předtím nezažil, a doufám,
že už ani nezažiju. Pak přišel pan havlíček,
se kterým jsem si nesedl. To bylo období,
na které člověk zapomene, protože nebylo
dobré. Pak mi otevřela oči Chrudim, viděl
jsem novou cestu. Jsem rád, že jsem to nezabalil a pořád jsem si věřil. Zase jsem nabral správný směr.
Jak je pro tebe sebedůvěra důležitá v zakončení?
Dřív mě položila každá blbost. Nad vším
jsem zbytečně přemýšlel, to už nedělám.
V týdnu se můžou dít špatné věci, ale na zá-
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pas je dokážu vyhodit z hlavy a soustředit
se jen na hru. V tomhle je můj pokrok – v důležitých momentech se dokážu soustředit
na sto procent.
Wayne Rooney popisoval, jak se před zápasem ptá kustoda, v jakých dresech bude tým
hrát, a pak si představuje, co se děje na hřišti
a jak dává gól. Máš nějaký podobný zvyk?
Něco podobného ano. když jedeme na zápas, zavřu oči a promítám si, co člověk může
udělat. Někdy je to až moc fantazie – třeba
sólo přes celé hřiště. (směje se) Ale představuju si, jak si pohraju s gólmanem, dám
gól a jdu slavit.
Studuješ gólmany, kteří proti tobě nastoupí?
Ne, to jsem nikdy nedělal. Spíš možná brankáři studují střelce, ale já se spíš soustředím
na sebe. Vím, že když to provedu správně,
brankář nemá šanci – a je jedno, kdo proti
mně stojí. V danou chvíli mi jde o správné
umístění a razanci. To by mělo stačit.
V mládeži jsi z Lanškrouna šel do Slavie.
Jak ses potom dostal do Hradce?
Ve Slavii jsem byl dva roky v době, kdy tam
nebyly peníze, nebyla v dobré situaci. Dojížděl jsem jednou týdně, jinak jsem měl individuální tréninky s tátou. Bylo to 200 kilometrů. Po dvou letech za námi přišel trenér,
že to tak dál nejde, že potřebuju víc tréninků,
tak abych zůstal v Praze na internátu. Jenže

bych bydlel na druhé straně Prahy s kluky
o deset let staršími. To ve dvanácti letech
nemá cenu. Přišla nabídka z hradce, tak
jsem zamířil sem.
Rodiče s tebou jezdí na většinu zápasů. Je
pro tebe jejich přítomnost pořád důležitá?
Bez nich bych se ani k fotbalu nedostal. Přivedla mě k němu mamka jenom proto, abych
měl nějaké kamarády. (usmívá se) Tehdy
ještě netušila, že nakonec budu mít kamarády po celé republice. To, že mě podporují
odmalička a vozí mě všude, je pro mě skvělé.
Jsem jim za to strašně vděčný – bez nich
bych nebyl tam, kde jsem, a neprožil bych,
co jsem prožil. Rodiče jsou schopní udělat
cokoli, aby mě odvezli tam nebo tam... A vím,
že to budou schopní udělat i za dvacet nebo
třicet let. Oni jsou můj základní kámen, bez
kterého si neumím představit, že bych vůbec
mohl fungovat.

Taky po každém zápase jdeš hned k nim
a rozebíráte ho. Jaká je od nich zpětná
vazba?
Taťka je kritický. když od něj slyším pochvalu, musím si ji jít hned někam napsat.
mamka se pak vždycky snaží hledat pozitiva. Jsem rád, že se mnou jezdí a můžu si
s nimi o zápase popovídat. S taťkou se občas i chytneme, každý řekneme svůj názor
a mamka to musí urovnávat.
Jak daleko to dotáhne brácha Matěj, který
v Hradci hraje za U19?
Doufám, že ještě dál než já. Navzájem se
podporujeme, fandíme si. On je na každém
mém zápase, já se na něj taky jdu podívat,
kdykoli to jde. On je fotbalovější, není to buldok, ale spíš hračička. má radši balon, je
techničtější. mám svůj sen, že si jednou zahrajeme spolu, jeden z nás dá gól a budeme
to spolu moct oslavit na hřišti.

Podpora rodičů a bráchy Matěje, který hraje za
hradecký tým U19, je pro Jakuba Šípka zásadní.
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HISTORIE
Dva body „zdarma“
Ve druhém čísle Černobílého gólu pokračujeme v seriálu, který nás provede mistrovskou
sezonou 1959/1960. I když liga touto dobou ještě nezačala, měl hradecký Spartak první
dva body do tabulky – a týden na přípravu navíc. Při losu se totiž na Votroky usmálo
štěstíčko.
Ve středu 5. srpna se hrálo v hradci první
mezinárodní utkání roku 1959. hosty domácího mužstva byli fotbalisté Trudu Luhansk,
ještě předtím hradečtí vyhráli v Děčíně
a Trutnově. Proto také 7000 diváků bylo právem zvědavo, jak ukrajinský soupeř obstojí
proti výborně hrajícímu domácímu Spartaku.
Utkání bylo slavnostně zahájeno, sovětské
hosty přivítal předseda oddílu halviger, za
hosty poděkoval trenér Smirnoj. Domácí
Spartak nastoupil v nejsilnější možné sestavě. Jindra – Andrejsek, hledík, Pičman –
krejčí, michálek – Tauchen, Pokorný, kvaček
(macek), Černý a malík.
Záložník Zdeněk Krejčí, obránci Jiří Hledík
se Zdeňkem Pičmanem a záložník Miroslav
Michálek (zleva) tvořili páteř defenzivy
Votroků v sezoně 1959/1960.
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Obě mužstva zahájila velmi opatrně, ale již
za několik minut bylo patrné, že sovětští fotbalisté budou svou rychlostí a tvrdostí vážným soupeřem domácích. Ti nedovedli nalézt účinný systém hry a celý první poločas
hráli rozháraně a chaoticky.
Skóre zápasu otevřel ve 28. minutě Rodin,
který po rychlém útoku překonal Jindru. Domácí vyrovnali ve 33. minutě, když malík po
Tauchenově přihrávce vyrovnal. Výsledkem
1:1 skončil první poločas.
Do toho druhého vystřídal kvačka macek
a hra útočné řady se zlepšila. V 62. minutě
vstřelil Černý vedoucí branku, za několik mi-

nut stačilo uklouznutí záložníka Bělkova,
Spartaku mladá Boleslav na jaře 1957. Frank míči se dostal malík a nikým neohrožován
tišek malík, 27 let, z PDA Plzeň v srpnu 1955.
dal třetí gól. Stejný hráč v 85. minutě završil
Zdeněk macek, 33 let, v hradci od podzimu
konečný výsledek na 4:1 pro Spartak hradec
1952, přišel z kovo Děčín. Ladislav Pokorný,
králové.
24 let, přišel na jaře 1958 z Aritmy Vokovice.
V neděli 9. srpna odstartovala první fotbaRudolf Tauchen, 19 let, přestoupil v srpnu
lová liga. V prvním kole měli Votroci hrát na
1958 z TJ Náchod. Ladislav Čermák, 19 let,
Letné proti Spartě, ale ta měla do konce
nejnovější posila ze Smiřic.
srpna zastavenou činnost kvůli manipulaci
Je třeba se ještě zmínit o tom, že Spartak
s výsledky, a tak hradečtí „zadarmo“ vyhráli
hradec králové B poprvé v historii hradecké
kontumačně 3:0. Proto si alespoň pozvali
kopané postoupil do I. A třídy a hned v prvúčastníka druhé fotbalové ligy Spartak Čením utkání zvítězil nad Jiskrou Nový Bydžov
lákovice, aby prověřili svou výkonnost. Pří4:1. Přišlo 1500 diváků, velkou oporou mužprava se vydařila a celé mužstvo podalo výstva byl brankář matys, dvě branky dal Čerborný výkon. Vynikla hra obranné řady v čele
mák, kopečný a Čížek jednu. Stejnou soutěž
s hledíkem a Pičmanem. hosté nestačili
hrály i Sokol malšova Lhota a Rudá hvězda
útočným akcím domácích čelit a ve druhém
hradec králové, za kterou nastupovali hepoločase odpadli. konečný výsledek 8:2, pomelík, Bořek a Reif. Vše nasvědčovalo tomu,
ločas 4:1. 2500 diváků vidělo dvě branky
že to bude zajímavá soutěž.
Pokorného a malíka, jednu
michálka, Andrejska, krejčího a macka. hradec byl na
ligu dobře připraven.
Trenér Ferenc Szedlacsek
(František Sedláček), 61 let,
do hradce přišel v lednu
1958, měl k dispozici tyto
hráče: Jindřich Jindra, brankář, 23 let, přišel na podzim
1957 z Dukly kostelec nad
Orlicí. František matys,
brankář, 36 let, přišel v lednu
1952 z košic. Obránci miroslav Andrejsek, 31 let,
v hradci od října 1951 z LVA
hradec. Jiří hledík, 30 let,
přišel v lednu 1959 ze Spartaku Sokolovo. Zdeněk Pičman, 26 let, přestoupil
v lednu 1956 z Dynama
Praha. Rudolf Runštuk, 27
let, od srpna 1958 z Třebechovic. Záložníci Zdeněk
krejčí, 31 let, z LVA hradec
v roce 1952. miroslav michálek, 28 let, z kovo Děčín
v lednu 1952. Útočníci Jiří
Černý, 27 let, přišel v srpnu
1958 z TJ Náchod. milouš
kvaček, 26 let, přišel ze Roli spolehlivého náhradníka v obraně plnil Rudolf Runštuk (vlevo).
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PŘÍMÁKY
JAkUBA mARTINCe
Pokračujeme ve štafetě dotazníků – v minulém Černobílém gólu odpovídal Adam Vlkanova
a právě on si vybral jako příští „oběť'“ Jakuba martince. Tomu také pokládá první otázku:
Kubo, vyhraješ taky někdy v něčem?
Vlčák se ptá, protože s ním většinou ve všem
prohrávám. Teď jsem ale našel novou karetní
hru, Citadelu, v ní jsem dobrý a porážím ho.
Jinak k tomu bohužel nemám moc co říct.

Co udělám jako první, když přijdu domů?
Pustím si televizi a odpočívám.
Co dokáže udělat porážku snesitelnější?
Asi nic.

Co bych nikdy nedokázal?
Nechat se zavřít v malé místnosti s hady a pavouky.
Kterého zvířete se bojím?
Právě všech plazů a hlavně pavouků.
S jakou živou známou osobností bych šel na večeři?
S Jaromírem Jágrem.
Jakou celebritu jsem miloval jako malý kluk?
milu kunis.
Jakou superschopnost bych chtěl mít?
Umět předvídat budoucnost.
Jak bych přepral Honzu Kvídu?
Nijak. Do toho bych se spíš nepouštěl.
Čím je Hradec výjimečný?
Je tady v podstatě všechno – od hezké přírody po kina, parky...
Kdo bude příště odpovídat na mou otázku?
Ráď´a Ottmar.
A ta otázka?
Radime, kdyby trenéři vypsali sázku, například ohledně
postupu, při které by se šlo dohola, šel bys do toho?
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Na fotce z mého telefonu
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ

BRANKÁŘI

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019
1

12

VÍZek Patrik
26. 2. 1993
188 cm, 83 kg

OTTmAR Radim
8. 12. 1983
183 cm, 82 kg

OBRÁNCI

4

URmA Otto
17. 8. 1994
178 cm, 73 kg

21

REALIZAČNÍ TÝM

mARTINeC Jakub
13. 3. 1998
187 cm, 76 kg

15

kVÍDA Jan
17. 1. 1991
192 cm, 88 kg

23

kOPeČNý miloš
26. 12. 1993
179 cm, 77 kg

30

mACh Ondřej
3. 3. 1998
192 cm, 83 kg

17

ZBROŽek kristian
2. 1. 1990
185 cm, 78 kg

24

TRÁVNÍČek michal
25. 2. 1998
175 cm, 72 kg

18

LeIBL michal
7. 6. 1992
184 cm, 79 kg

25

ČeCh František
12. 6. 1998
179 cm, 69 kg

POšTULkA Tomáš – trenér brankářů
JIřÍk Jiří – vedoucí mužstva
kOBR Aleš – masér
šOPÁk Stanislav mUDr. – lékař
kORBeL martin, mUDr. – lékař
FRťALA Zdenko
hlavní trenér
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PRÁšIL Ondřej
asistent trenéra

GRINAC michal, mUDr. – lékař

SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ

ZÁLOŽNÍCI

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019
5

6

8

SOUkeNÍk
Dominik
13. 7. 1999
182 cm, 77 kg

kATeřIňÁk
Jiří
25. 8. 1995
174 cm, 70 kg

VLkANOVA
Adam
4. 9. 1994
169 cm, 60 kg

11

ČeRNý
milan
16. 3. 1988
177 cm, 75 kg

16

FRýDek
Christian
1. 2. 1999
171 cm, 65 kg

14

šÍPek Jakub
21. 2. 1999
181 cm, 78 kg

FIRBACheR Filip
21. 12. 2001
182 cm, 80 kg

ÚTOČNÍCI

9

26

PROChÁZkA
Daniel
5. 3. 1995
181 cm, 70 kg

10

DJURDJeVIĆ
Fahrudin
17. 2. 1992
178 cm, 73 kg

27

JUkL
Robert
28. 10. 1998
180 cm, 71 kg

28

DOLeŽAL
David
5. 1. 2000
177 cm, 66 kg

22

Příchody: Čech (z host. Ústí n./Orl.),
Doležal (U19), Frýdek (Sparta Praha
host.), Prekop (Trenčín), Procházka
(Ústí n.L.), Zbrožek (Varnsdorf).
Odchody: Da Silva (uk. host.), Finěk
(host. Varnsdorf), hynek (host. Chrudim), Janoušek (Chrudim), kropáček
PRekOP erik (host. Domažlice), Plašil (B tým), Po8. 10. 1997 korný (uk. host.), švantner (host. ho185 cm, 77 kg donín), Zorvan (host. Vítkovice).

Vedení klubu: Ing. Richard JUkL – generální manažer, Ing. Jiří SABOU – výkonný ředitel, Ing.
helena VýBORNÁ – ekonomka, mgr. michal PeTRÁk – manažer PR a komunikace, tiskový
mluvčí, martin ČeRNÍk – sekretář, milan PTÁČek – správa sportovišť'.
Představenstvo klubu: mUDr. Jan mIChÁLek – předseda, Ing. milan PřIBYL, Ph.D. – místopředseda, Jiří kOS, Ing. mgr. Pavel křÍŽek, Ladislav škORPIL – členové.
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NELA SOVÁKOVÁ: HRÁT MEZI KLUKY
BYLO TO NEJLEPŠÍ
Je klíčovou hráčkou hradeckých juniorek, v sedmnácti letech hraje i za reprezentaci
wU19. NELA SOVÁKOVÁ v kariéře těží z toho, že do patnácti hrála s chlapci – společně se
svým dvojčetem, sestrou Anetou, s níž je nerozdělitelná. „Spolu jsme na hřišti silnější, než
když tam jedna není. máme mezi sebou telepatii,“ přesvědčuje důrazná záložnice.
Jaké jsou tvé zážitky z reprezentace?
Prošla jsem patnáctkou, sedmnáctkou, teď
jsem v devatenáctce a musím říct, že to je
neuvěřitelný pocit. máme super trenéry
i partu. Letos se dáváme dohromady, mohly bychom být
dobrý tým a někam to dotáhnout.
Je čím dál těžší dostat se do
ženské reprezentace?
Určitě, je to složitější než před
lety. Trenéři reprezentací teď
musejí mít profilicenci, náročnost tréninků a taktiky
stoupá. Za pár let bychom se
mohly vyrovnat týmům jako...
Německo asi ne, ale třeba
Norsko, Dánsko, tyhle severské země – těm asi ano.
Jsi schopná nastoupit na
více postech. Na kterém se
cítíš nejlíp?
Nejradši nastupuju na pozici
šestky. hrála jsem střední
záložnici i stoperku, tohle je
něco mezi. Bráním, útočím, rozehrávám –
to mi vyhovuje nejvíc.
Jsi tvrdá?
Asi ano. (směje se) Soubojů se nebojím.
Ptám se proto, že jsi do patnácti hrála
s kluky. Jakou to ve tvém fotbalovém vývoji
hrálo roli?
To bylo nejlepší. každá holka, která hraje
s kluky, je lepší než ty, které vyrůstají jen
mezi holkama. Jsme drsnější, máme lepší
fyzičku, nebojíme se soubojů, hlaviček... Je
to velká výhoda.
Jak k tomu došlo, že jsi tak dlouho hrála
s kluky?
Začínaly jsme s nimi se ségrou, pak si nás
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vytáhla Slavia, potom jsme přešly do hradce,
protože do Prahy to bylo daleko. hrály jsme
i ve Dvoře králové, kde bydlíme, ale potom
se zrušily střídavé starty, tak jsme si musely
vybrat, jestli holky, nebo
kluci. řekly jsme si, že hrát
s klukama je pro nás lepší,
tak jsme přešly do Trutnova,
kde se hrála nejvyšší soutěž.
Chtěly jsme se rozvíjet. Bavili
jsme se o tom celá rodina.
Celou kariéru procházíš se
sestrou Anetou. Chcete být
spolu?
Ano, hodně. když jsme spolu
na hřišti, jsme silnější, než
když tam je jen jedna. Jsme
dvojvaječná dvojčata, já jsem
o deset centimetrů vyšší, ale
na hřišti je to znát.
Máte mezi sebou telepatii?
Přesně tak. Vím, co udělá,
ona ví, co udělám já. Proto
se nechceme rozdělovat.
Čím se lišíte – kromě těch
deseti centimetrů?
Aneta je drsnější. Nekličkuje, dá si balon
a jede. Já jsem spíš takový vůdce týmu.
Říká se, že když se jednomu dvojčeti něco
stane...
(skočí do řeči) Je to pravda.
Takže když si Aneta zranila koleno, ty jsi to
cítila taky?
Jo, hned, jak se jí to stalo. V tom zápase
jsem byla na hřišti, hned jsem začala brečet,
byla jsem hotová. Dost mi teď na hřišti chybí.
Běhá, posiluje, ale na zápas to bude asi až
na jaře.
Jaké to bylo hrát společně mezi kluky?
Ze začátku, když jsme byly malé, nikdo to

Takové zákroky předváděla Nela
Sováková v letním přípravném
utkání české reprezentace WU19
proti výběru Bavorska.

moc neřešil. hrávala jsem v základu, moje
zentaci do 19 let. Jaké jsou tvoje – nebo
výhoda byla, že jsem byla vysoká. Aneta ne,
vaše – další cíle?
ta spíš seděla. Ve starších kategoriích už se
můj sen je dostat se do áčkové reprezentace.
řešily takové ty věci: Ty ses na ni podíval, ty
Devatenáctka je super, já jsem mladší, takže
ses na ni nepodíval... Prostě kluci v pubertě.
jsem ráda, že jsem se tam dostala.
Ale brali nás skvěle. když nás někdo fauloval
A v hradci bychom chtěly vykopat první ligu
nebo nám nadával, zastali se nás.
v ženách, abychom tady mohly hrát i v příští
Jak brali, když s vámi prohráli?
sezoně. Reprezentantky by neměly hrát druhodně těžce. Po prvním tréninku nám trenér
hou ligu, musely bychom asi přejít jinam.
řekl, že musíme chodit, že se kluci
snaží víc, než když tam nejsme. Pamatuju si na zápas s Duklou, to byli
namachrovaní kluci. S Anetou jsme
hrály na stoperu, oni řekli, že to bude
den otevřených dveří. A my jsme vyhráli 3:2, to pro ně bylo hodně složité.
Chybí ti teď něco z klukovského kolektivu?
Chybí. Dost. holky se jednou pohádají
a už spolu nemluví. kluci jsou za tři
minuty v pohodě. Byla to i větší sranda
– nerozebíraly se jen holčičí věci, ale
všechno.
Byly jste opečovávané?
Dávali na nás pozor, ale nebyly jsme
žádné barbínky. Branky a míče teda
nosili kluci, ale ani ne proto, že by to
oni chtěli, ale vyžadoval to trenér. říkal,
že holky přece nebudou nic nosit.
V reprezentačním dresu se Nela Sováková
Jste teď v juniorce Hradce a v repre(č. 2) sešla se svou někdejší hradeckou
spoluhráčkou Terezou Ličmanovou (č. 3),
mezi nimi stojí Aneta Sováková, momentálně ve stavu zraněných.

B TÝM ZAČÍNÁ SEZONU
V ČFL
V neděli 11. srpna začíná nově složený B tým Votroků sezonu v ČFL. Prvním soupeřem
týmu karla krejčíka bude Fk mladá Boleslav B – hraje se v areálu v Orlické kotlině (Slavia
hk) od 10:15. Vstup je zdarma.
V letní přípravě odehrál B tým Votroků šest
přípravných utkání s bilancí 3 výhry – 2 remízy – 1 porážka. Svěřenci karla krejčíka
absolvovali i týdenní soustředění ve Starém
mlýně u Byšic, kde měli k dispozici pěkný
venkovský areál s vlastním hřištěm a dobrými možnostmi regenerace. „Je pořád znát,
že ve třetí lize je daleko víc důrazu, potřebujeme přidat na rychlosti a zpřesnit rozehrávku. Asi to chvíli potrvá, ale góly dáváme,
do šancí se dostáváme,“ hodnotil svůj tým
během přípravy hlavní trenér. Ten bude mít
k ruce hrajícího asistenta marka Plašila, nejzkušenějšího hráče mužstva.
KÁDR FC HRADEC KRÁLOVÉ B:
Brankáři:
Jakub Brát
2000
Ondřej mach
1998
Obránci:
Jan kadlec
1999
Josef Locker
1999
Adrian Nemšovský
2000
marek Plašil
1985
michael Ptáček
2000
Záložníci: Dominik Bičiště
1999
Jan mahr
2000
Vojtěch martinec
2000
martin matoušek
1995
Denny Samko
2000
Tomáš Sokol
2000
Jakub štěrba
2000
Jan Vobejda
1995
Danilo Vukčevič
1998
Útočníci:
Jan Ansorge
2000
Jiří miker
1998
marek Rajnoch
2000
marek Vítek
2000
Realizační tým: hlavní trenér – karel krejčík.
hrající asistent trenéra – marek Plašil. masér – Jan Ryšavý. Vedoucí mužstva – Slavomír kalousek.
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VÝSLEDKY FCHK B V LETNÍ PŘÍPRAVĚ:
10. 7. 2019: Fk Chlumec nad Cidlinou – FChk B 2:2
Branky FChk B: 19. Sokol, 40. Rajnoch. Sestava
FChk B: Brát (46. hůlka) – Ptáček (75. kadlec), Nemšovský, Locker, kadlec (46. horák) – Vobejda (46.
štěrba) – mahr (70. Bičiště), Sokol (46. Ansorge),
Samko, Bičiště (46. V. martinec) – Rajnoch.
13. 7. 2019: FChk B – Fk Pardubice B 3:1
Branky FChk B: 55., 72. a 78. z pen. Samko. Sestava
FChk B: hůlka (46. Brát) – V. martinec, Nemšovský,
Locker, kadlec – Ansorge (46. mahr), Vobejda,
štěrba (46. Sokol), horák (46. Bičiště) – Vítek (46.
Samko), Rajnoch.
19. 7. 2019: FChk B – Dukla Praha B 1:3
Branka FChk B: 12. Bičiště. Sestava FChk B: mach
– V. martinec (46. Ptáček), Nemšovský (65. mahr),
Plašil (65. Vobejda), kadlec – Vobejda (46. štěrba)
– mahr (46. Vítek), Bičiště, Sokol (46. Samko), miker
(46. Ansorge) – Rajnoch (75. Sokol).
24. 7. 2019: SFk Vrchovina – FChk B 1:3
Branky FChk B: 42. Samko, 80. Rajnoch, 85. Sokol.
Sestava FChk B: mach (46. Brát) – V. martinec (46.
Nemšovský), Ptáček, Plašil, kadlec – Vobejda –
mahr (46. Vítek), Samko, štěrba (46. Ansorge), Bičiště (46. Sokol) – Rajnoch.
27. 7. 2019: Vysoké mýto – FChk B 0:1
Branka FChk B: 17. mahr. Sestava FChk B: Brát
(46. mach) – Nemšovský, Ptáček (46. V. martinec),
Plašil, kadlec – Vobejda (46. štěrba) – mahr (46.
Vítek), Samko (75. Sokol), Sokol (46. Ansorge), Bičiště (62. Trávníček) – Rajnoch (68. miker).
4. 8. 2019: FChk B – FC mAS Táborsko 2:2
Branky FChk B: 50. a 69. miker. Sestava FChk B:
mach (46. Brát) – Plašil (46. V. martinec), Čech (46.
Ptáček), Leibl (46. Nemšovský), kadlec – Vobejda
– mahr (46. Vítek), Samko, matoušek (80. mahr),
Trávníček (46. Sokol) – miker.

HRADECKÝ TÝM U12 OVLÁDL TURNAJ
O POHÁR PRIMÁTORA
minulý víkend se v hradci konal největší
mládežnický turnaj, jaký je pod Bílou věží
k vidění – O pohár primátora města hradce
králové. V kategoriích U12 a U14 se utkalo
celkem 52 týmů, starší Votroci skončili
mezi osmadvaceti celky desátí, ti mladší
prestižní turnaj vyhráli! „Prověřily nás velice
kvalitní týmy a máme velikou radost, že se
nám v této konkurenci podařilo zvítězit.
Stále jsme ve fázi poznávání, potěšitelné
určitě je celkové nastavení kluků, jejich
sebedůvěra a týmová soudržnost,“ pochvaloval si působení svěřenců na turnaji
nový trenér U12 Petr Blažek. Gratulujeme!
KATEGORIE U12 – PRVNÍCH 10 MÍST ZE 24
1. FC hRADeC kRÁLOVé
2. AC Sparta Praha – bílá
3. AC Sparta Praha – rudá
4. AS Trenčín, 5. FC Fastav Zlín, 6. Fk mladá
Boleslav, 7. 1. FC Slovácko, 8. mšk Žilina, 9.
Fk Jablonec, 10. RmSk Cidlina Nový Bydžov

KATEGORIE U14 – PRVNÍCH 10 MÍST Z 28
1. AC Sparta Praha
2. 1. FC Slovácko
3. Bohemians Praha 1905
4. Sk Sigma Olomouc, 5. Sk Slavia Praha,
6. mFk Vítkovice, 7. FC Spartak Trnava, 8.
FC Baník Ostrava, 9. FC Petržalka, 10. FC
hRADeC kRÁLOVé
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AUTA, s.r.o., Žižkova 660,Polní
261 01
Příbram
190,
500 03 Hradec Králové tel. +420 495 585 071
Tel.: 733 120 876, E-mail: auta.prodej@auta.pb.cz
autotech.prodej@autotechhk.cz http://autotech.kia.com
web: http://autasro.kia.com
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... A NABÍZÍME I UBYTOVÁNÍ

ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019
1. kolo (20. 7. 2019)
Vítkovice – Chrudim
Vlašim – Brno
Dukla – Třinec
Sokolov – Hradec Králové
Pardubice – Žižkov
Líšeň – Varnsdorf
Prostějov – Vyšehrad
Ústí n/L – Jihlava

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

6. kolo (24. 8. 2019)
Jihlava – Líšeň
Hradec Králové – Chrudim
Brno – Vítkovice
Pardubice – Sokolov
Vyšehrad – Dukla
Prostějov – Třinec
Žižkov – Varnsdorf
Vlašim – Ústí n/L

11. kolo (5. 10. 2019)
Jihlava – Sokolov
Chrudim – Brno
Dukla – Prostějov
Třinec – Vítkovice
Líšeň – Ústí n/L
Žižkov – Vyšehrad
Varnsdorf – Vlašim
Hradec Králové – Pardubice

2. kolo (27. 7. 2019)
Brno – Pardubice
Chrudim – Líšeň
Prostějov – Vlašim
Jihlava – Vítkovice
Žižkov – Sokolov
Varnsdorf – Třinec
Vyšehrad – Ústí n/L
Hradec Králové – Dukla

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

7. kolo (31. 8. 2019)
Vítkovice – Pardubice
Třinec – Brno
Dukla – Vlašim
Sokolov – Prostějov
Chrudim – Vyšehrad
Líšeň – Žižkov
Varnsdorf – Ústí n/L
Hradec Králové – Jihlava

12. kolo (19. 10. 2019)
Vítkovice – Dukla
Ústí n/L – Chrudim
Brno – Varnsdorf
Sokolov – Líšeň
Vyšehrad – Jihlava
Pardubice – Třinec
Prostějov – Žižkov
Vlašim – Hradec Králové

3. kolo (3. 8. 2019)
Vítkovice – Vyšehrad
Ústí n/L – Prostějov
Třinec – Jihlava
Sokolov – Brno
Pardubice – Vlašim
Líšeň – Hradec Králové
Dukla – Žižkov
Varnsdorf – Chrudim

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

8. kolo (14. 9. 2019)
Ústí n/L – Sokolov
Jihlava – Chrudim
Brno – Líšeň
Pardubice – Dukla
Vyšehrad – Třinec
Prostějov – Varnsdorf
Žižkov – Hradec Králové
Vlašim – Vítkovice

13. kolo (26. 10. 2019)
Jihlava – Pardubice
Vyšehrad – Vlašim
Chrudim – Dukla
Třinec – Ústí n/L
Líšeň – Vítkovice
Žižkov – Brno
Varnsdorf – Sokolov
Hradec Králové – Prostějov

4. kolo (10. 8. 2019)
Jihlava – Dukla
Hradec Králové – Varnsdorf
Brno – Ústí n/L
Vyšehrad – Sokolov
Chrudim – Třinec
Prostějov – Pardubice
Žižkov – Vítkovice
Vlašim – Líšeň

9. kolo (21. 9. 2019)
Vítkovice – Sokolov
Jihlava – Brno
Chrudim – Vlašim
Dukla – Ústí n/L
Třinec – Žižkov
Líšeň – Prostějov
Varnsdorf – Pardubice
Hradec Králové – Vyšehrad

14. kolo (2. 11. 2019)
Vítkovice – Varnsdorf
Ústí n/L – Hradec Králové
Brno – Vyšehrad
Sokolov – Třinec
Dukla – Líšeň
Pardubice – Chrudim
Prostějov – Jihlava
Vlašim – Žižkov

5. kolo (18. 8. 2019)
Ústí n/L – Pardubice
Třinec – Hradec Králové
Dukla – Brno
Sokolov – Vlašim
Chrudim – Žižkov
Líšeň – Vyšehrad
Vítkovice – Prostějov
Varnsdorf – Jihlava

10. kolo (28. 9. 2019)
Ústí n/L – Vítkovice
Brno – Hradec Králové
Vyšehrad – Varnsdorf
Sokolov – Dukla
Pardubice – Líšeň
Prostějov – Chrudim
Žižkov – Jihlava
Vlašim – Třinec

15. kolo (9. 11. 2019)
Jihlava – Vlašim
Brno – Prostějov
Vyšehrad – Pardubice
Třinec – Líšeň
Chrudim – Sokolov
Žižkov – Ústí n/L
Varnsdorf – Dukla
Hradec Králové – Vítkovice
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