mALšOVICký STADION hRADeC kRÁLOVé
PÁTEK 23. 8. 2019 V 18:00

Zápas 6. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

FC Hradec Králové – MFK Chrudim

Program 6. kola (24. 8. 2019)

Program 7. kola (31. 8. 2019)

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

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

partner utkání:

BRZKÝ NÁVRAT NA TRÁVNÍK,
DANE!
Defenzivní univerzál týmu U17 Votroků
DANIEL HYPŠMAN dostal zánět mozku,
musel být uveden do umělého spánku
a absolvoval dlouhá vyšetření. V těchto
dnech by měl být po třech týdnech propuštěný do domácí léčby.
Na neurologii Fakultní nemocnice
v hradci ho kromě několika spoluhráčů
navštívil i šéftrenér dorostenecké základny Fotbalové akademie FC hradec
králové Josef Vlček, který mu přinesl povzbuzení a klubové suvenýry.
hráči A týmu Votroků poslali Danovi podepsaný plakát s přáním brzkého uzdravení.
Připojujeme se i my, přejeme Danovi
brzký návrat na trávník!
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
mFk Chrudim

ROK ZALOŽENÍ
KLUBOVÉ BARVY
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY

2011 (založení předchůdců mFk – 1899)
červená, černá a bílá
Postup do druhé ligy (2017/2018).

VEDENÍ KLUBU

Tomáš Linhart
– statutární ředitel.

STADION

Stadion Za Vodojemem, kapacita 3000.

HISTORICKÁ
BILANCE

2 zápasy
1 výhra hradce/0 remíz/1 výhra Chrudimi, skóre 3:2

POSLEDNÍ
VZÁJEMNÝ
ZÁPAS

21. 4. 2019 – malšovický stadion – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
FC hradec králové – mFk Chrudim 3:1 (2:0)
Branky: 28. kopečný, 44. šípek, 90+3. Zorvan – 49. Sulík. Rozhodčí:
Zelinka – Caletka, Batík. Žk: 48. martinec, 90+1. Zorvan – 22.
Ujec, 24. krčál, 47. Vencl, 69. Sixta. 925 diváků. FChk: Ottmar –
kopečný, Pokorný, martinec, Urma – Jukl – Vlkanova, kateřiňák
(84. kvída), Zorvan, Djurdjević (89. Černý) – šípek (75. Da Silva).
mFk Chrudim: Zima – Řezníček, Rendla, Vencl, hlavsa – Sulík
(71. Čáp), Sixta, Ujec (79. Rybička), krčál, Dostálek (60. Froněk) –
Vašulín.

NA KOHO SI DÁT POZOR

Tomáš Froněk
záložník

Ondřej kesner
záložník

Daniel Vašulín
útočník

NAVšTIVTe weBOVé STRÁNkY FOTBALOVéhO kLUBU FC hRADeC kRÁLOVé

w w w.f c h k .c z
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SOUPISKA MFK CHRUDIM
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019

Brankáři:

mRÁZek

Lukáš

14. 8. 1991

22

ZÍmA

Simon

19. 9. 1997

29

GReGOVSký

Daniel

1. 1. 1999

3

hLAVSA

Jaroslav

12

DRAhOš

Petr

14

ŘeZNÍČek

Vojtěch

17

mASTÍk

Lukáš

3. 7. 1991

20

kRČÁL

Jakub

20. 4. 1993

24

LUONG NGUYeN

Bao

25

VeNCL

Ondřej

7. 11. 1993

5

hYNek

Tomáš

20. 8. 1997

6

DOSTÁLek

Tomáš

23. 4. 1988

7

FRONěk

Tomáš

19. 8. 1991

8

ČÁP

Roman

25. 6. 1999

10

SULÍk

martin

19. 2. 1997

15

keSNeR

Ondřej

27. 1. 1989

16

JANOUšek

Jiří

17. 11. 1989

18

SIxTA

David

10. 11. 1995

21

kOPeCký

Lukáš

28. 6. 1991

23

ZRůST

David

1995

11

VAšULÍN

Daniel

11. 6. 1998

13

RYBIČkA

Petr

14. 1. 1996

19

UJeC

milan

1

14. 6. 1996
13. 12. 1993
3. 11. 1993

31. 12. 1997

17. 12. 1989

Realizační tým: Jaroslav VeSeLý – trenér, Pavel kŘeČAN – asistent trenéra, Pavel
mATěJkA – asistent trenéra, Vlastimil GALLAT – masér, Pavel hOLekA – lékař, Oldřich
SYRůČek – kustod, Jan ČeChLOVSký – vedoucí mužstva.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
4. a 5. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 1. kolo mOL Cupu
4. kolo F:NL: FC hradec králové – Fk Varnsdorf 8:0
Proti neoblíbenému soupeři si Votroci připsali první vítězství v sezoně – a rovnou takové,
které vstoupilo do historie. Výhra o osm gólů patří k nejvyšším v novodobých dějinách
klubu, hattrickem se na ní podílel Fahrudin Djurdjević.
Zdenko Frťala, trenér:
„Přesvědčili jsme se o tom,
že pokud budeme plnit to, co
jsme si řekli před zápasem,
a každý hráč se přičiní
o úspěch, budeme odměněni. Někdy je to hrozně jednoduché – musíme prioritně
věřit v to, pro co jsme se tady
rozhodli. Všichni, nejen hráči.
I lidi kolem klubu.“
Fahrudin Djurdjević, záložník:
„Dneska to byla paráda.
Vstup do zápasu, týmový

i můj, byl výborný. Nastoupil jsem jako střídající, hned jsem využil Vlčákovu přihrávku,
pak se hrálo líp. Je možné, že to byl můj nejlepší zápas v životě. V hradci každopádně.“
Erik Prekop, útočník:
„Neumím si vysvětlit, co se
na hřišti stalo. Nepamatuju
se, že bych někdy v životě vyhrál 8:0, snad ani v přípravce
ne. Byla to jedna velká paráda, náš stroj šlapal od posledního článku po ten první. Věděli jsme,
že tenhle zápas musíme zvládnout, udělat
tlustou čáru za vstupem do sezony.“

4. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY,
9. srpna 2019:
FC Hradec Králové – FK Varnsdorf 8:0 (4:0)
Branky: 7. martinec, 25., 39. a 54. Djurdjević,
45. Prekop, 49. Zbrožek, 70. Vlkanova, 83.
Procházka. Rozhodčí: klíma – matoušek,
Bureš. Žk: 30. Prekop – 68. Ondráček. 950
diváků.

FChk: Ottmar – kopečný, kvída, martinec,
Urma – Jukl, Zbrožek – Frýdek (64. Doležal),
Vlkanova, šípek (17. Djurdjević) – Prekop
(55. Procházka).
Varnsdorf: Samoel – kazda, Richter, Rudzan,
heppner (34. šimon) – Bláha (73. L. Novák),
kocourek – Rudnyckyj, Breda (57. houser),
Barac – Ondráček.
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5. kolo F:NL: Fk Fotbal Třinec – FC hradec králové 1:1 (0:0)
hradečtí měli v Třinci většinu zápasu převahu, vypracovali si dost šancí včetně penalty.
Jenže tu neproměnili, gólově se prosadil jen jednou Adam Vlkanova. Soupeř pak ze své
jediné střely na bránu několik minut před koncem vyrovnal.
Zdenko Frťala, trenér:
„mám smíšené pocity. měli
jsme jednoznačně vyhrát
a dostat se do většího klidu.
Fotbal nám ukázal, že když si
zahráváte s ohněm, můžete
být potrestaní. Ještě i za
stavu 1:1 jsme měli možnost
jít znovu do vedení. k tomu,
abychom si odvezli tři body,
chyběla kvalita ve finální fázi.“
Adam Vlkanova, záložník:
„Odehráli jsme dobrý zápas,
sedmdesát pět minut jsme
hráli velmi dobře. Ale zahodili jsme penaltu,

další šance... měli jsme vyhrát 4:0. Bohužel
jsme si pak nechali dát gól z jedné šance,
pak další, který naštěstí neplatil pro ofsajd.
Nesmíme věšet hlavu, jak říkám, sedmdesát
pět minut to bylo dobré.“
Radim Ottmar, brankář:
„Zápas jsme měli pod kontrolou, vytvořili jsme si spoustu gólových šancí, chybělo
jen to, abychom šli do dvoubrankového vedení, to by zápas rozhodlo. V závěru jsme
si z ojedinělé šance nechali dát gól a pak už
to byla hektika nad hektiku, takže můžeme
být rádi za bod. Ale měli jsme vyhrát.“

5. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 17. srpna 2019:
FK Fotbal Třinec – FCHK 1:1 (0:0)
Branky: 83. Valenta – 48. Vlkanova. Rozhodčí: Petřík
– Dresler, Lakomý. Žk: 17. Bedecs, 62. Cienciala,
78. Gáč, 85. Arroyo, 90+3. Valenta, 90+3. kušnír,
90+4. kubala – 63. kvída. 842 diváků.

Třinec: Adamuška – Omasta, Bedecs, Gáč, Janoščín
(46. kušnír) – R. Vaněk I. (61. Valenta) – hlúpik,
machalík, Cienciala (81. wojnar) – Arroyo, kubala.
FChk: Ottmar – kopečný, kvída, martinec, Urma –
Jukl, Zbrožek – Frýdek, Vlkanova (81. Doležal),
Djurdjević (90. Černý) – Prekop (58. Firbacher).

1. kolo mOL Cupu: Fk Letohrad – FC hradec králové 0:3
k postupu v poháru potřebovali Votroci hlavně trpělivost – divizní soupeř na ně nastoupil
s vervou, ve druhé půli mu ale došly síly. hradečtí rozhodli třemi góly, trefil se i martin
matoušek, který naskočil do zápasu po téměř roční pauze způsobené zraněním kolene.
Zdenko Frťala, trenér:
„Čekali jsme od soupeře houževnatost, byli jsme trpěliví do prvního
gólu, pak jsme si vytvořili ještě
spoustu příležitostí. Bylo to typické
– do padesáté minuty nám soupeř
stačil pohybově, pak chodili hráči
Letohradu do soubojů likvidačně. musíme být chytřejší v soubojích, to nás může posunout.“

Martin Matoušek, záložník:
„Pomalu se do toho dostávám,
cítím se dobře. měl jsem za úkol
podržet balon, zklidnit hru – a taky
dát gól. Tyhle zápasy s divizními
týmy jsou vždycky těžké, jde
o první gól, pak to tam padá samo.
my jsme to dokázali, splnili jsme to, pro co jsme
sem jeli.“

1. kolo mOL Cupu, 14. srpna 2019:
FK Letohrad – FC Hradec Králové 0:3 (0:0)
Branky: 56. kvída, 80. matoušek, 89. kopečný. Rozhodčí: hanousek – myška, melichar. Žk: 25. Strasser, 42. štěpán. Čk: 65. Ráliš. 950 diváků.
Letohrad: martinovský – kail, Ráliš, Zbudil (68. Chlá-

dek), kundrt, J. štěpán, P. štěpán, šponar, Filip (57.
Lorenc), Strasser, kabourek (73. Trnka).
FChk: Vízek – kopečný, kvída, martinec (C), Urma
– Černý, Doležal – Procházka (59. Frýdek), Djurdjević (79. matoušek), Vlkanova (6. Jukl) – Firbacher.
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CHRISTIAN FRÝDEK:
HRADEC JE PRO MĚ DRUHÝ DOMOV
když se mu ozvali Votroci, vrátily se mu vzpomínky na dětství. Záložník CHRISTIAN
FRÝDEK, který Pod Lízátky hostuje ze Sparty, trávil jako kluk s bráchou martinem v hradci
prázdniny u babičky. A dnes má při zápasech na tribunách malšovického stadionu možná
nejpočetnější soukromý fanklub. „hradec je pro mě po Praze druhý domov,“ usmívá se.
Jak se ti líbí v Hradci?
Jsem spokojený. kabina je super, podmínky
taky. Je škoda, že jsme nechytli začátek, ale
myslím, že teď už se to zvedá – výsledkově
i herně. Dokážeme si na hřišti vyhovět, řekl
bych, že to půjde jen nahoru.
Přišel jsi na poslední chvíli před začátkem
sezony. Ještě v přípravě v Opatovicích jsi
proti nám hrál za béčko Sparty. Tušil jsi už
tehdy, že můžeš zamířit mezi Votroky?
Asi týden před tím zápasem jsem byl na
soustředění s áčkem Sparty a tam mi volal
trenér Frťala. Už jsem věděl, že možnost jít
do hradce existuje. možná i proto jsem
měl větší motivaci ukázat se. (usmívá se)
Prohlížel sis možné budoucí spoluhráče?
Nijak dopodrobna, ale je pravda, že jsem
trochu koukal na svoje pozice – na Zorviho, na Vlčáka... Jinak ale kluky
znám, hradec jsem sledoval i v minulých sezonách, takže jsem věděl, do čeho jdu.
Jaký byl pro tebe start sezony?
Jak jsem říkal, z pohledu
týmu nebyl začátek povedený výsledkově ani
herně. když jsme hráli
s Varnsdorfem, ukázali jsme, že v týmu
je velká síla. V Třinci
taky. Je vidět, že fotbal hrát umíme –
sedmdesát minut
jsme jim nepůjčili
balon, měli jednu střelu
na bránu za celý zápas.
Je škoda, že jsme si to
pokazili výsledkově, jinak bychom tam s přehledem vyhráli. Poučení z toho je, že se

musíme soustředit celých devadesát minut,
abychom zvládali celá utkání.
Něco podobného se nám stalo v Líšni...
Ten gól, který jsme tam dostali v nějaké pětaosmdesáté minutě, nás semkl. Od té doby
ještě víc táhneme za jeden provaz. myslím,
že to byl moment, který nás nakopl.
Je pro tebe angažmá v Hradci zvláštní? Máš
tady prarodiče, tvůj táta tady začínal s fotbalem...
Po Praze je hradec můj druhý domov. I díky
tomu byla aklimatizace snazší, město znám.
mám přehled, kde co je, občas se
chodím projít na Biřičku. Cítím se,
jako bych přijel na prázdniny k babičce. (usmívá se)
Jezdil jsi sem jako kluk?
Ano, právě vždycky na měsíc na
začátku prázdnin, když jsem
ještě neměl přípravu. každý
rok jsem takhle trávil část
prázdnin u babičky.
Vzpo mí nám si na
to, že jsme hodně jezdili právě
na Biřičku, s bráchou jsme tam
hráli fotbal. Taky jsme chodili
na hřiště u jedné ze škol na
Slezské Předměstí. hráli jsme
tam na umělce každý den.
A taky si vybavuju, že jsem tady
byl o prázdninách na koncertě
Leoše mareše. (směje se)
Na zápase s Varnsdorfem jsi měl
hodně příbuzných. Kdo všechno
na tebe chodí?
Na každý zápas chodí babičky a dědové od mámy i od táty, na zápas
s Varnsdorfem přijel i brácha, protože
měl akorát volno. Jenom tátovi to ještě
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Christian Frýdek je na hřišti
platný rychlostí a technikou.
nevychází, protože druhý den hráli, tak musel být na předzápasovém tréninku. V pátky
mu to moc nevychází.
A sestra tvé babičky...
Jo, vlastně, ta taky. Chodí úplně na každý
zápas, to je největší fanynka.
S bratrem Martinem se hodně podporujete?
Jo, píšeme si po každém zápase. Brácha mi
i po Třinci psal, že se díval na přenos na internetu. Říkáme si, co mohlo být lepší, podporujeme se.
Jsi o sedm let mladší. Jaký máte vztah?
Brácha je na mě hodně přísný, moc mě nechválí. Spíš mi říká, co jsem měl udělat líp.
To já ho chválím mnohem častěji, nekritizuju
ho. Ale vztah máme výborný.
Radí ti? Fotbalově jste každý jiný – on bojovník, ty technik.
Jo. když jsme byli malí, chodili jsme si spolu
kopat pořád. A jak hraje na protihráče v lize,
tak hrál na mě. Bylo mi o sedm let míň, ale
on do mě zajížděl bez zábran. mám od něj
velkou školu. A hodně jsem od něj odkoukával, byl to můj vzor – větší, lepší... Snažil
jsem se být co nejvíc jako on. Dal mi velkou
fotbalovou školu.
A táta tě trénoval?
Ten nás spíš nechával být. Jestli nás to baví,
ať hrajeme, a jestli ne, ať studujeme. Radil
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FC HRADEC
KRÁLOVÉ

24. - 25. 8. 2019
Mezinárodní fotbalový
turnaj kategorie U10
ročník 2010
a mladší)

PARTNEŘI:

Fotbalový
areál Bavlna,
Hradec Králové
TÝMY:

www.cool-team.cz

FC Hradec Králové
SK Slavia Praha
AC Sparta Praha „bílá“
AC Sparta Praha „rudá“
SK Sigma Olomouc
1.FK Příbram
SK Dynamo České Budějovice
Bohemians 1905
MŠK Žilina (SVK)
FC Spartak Trnava (SVK)
FK Dukla Praha „žlutá“
FK Dukla Praha „vínová“

FK Inter Bratislava (SVK)
FC Petržalka (SVK)
MFK Vítkovice
FK Ústí nad Labem
MFK Chrudim
FC MAS Táborsko
FK Čáslav
FK Spartak Choceň
FK Jaroměř
MFK Nové Město n.M.
SK Rozkoš Česká Skalice
FK Mladá Boleslav

nám, ale ne tak, že bychom si doma sedli
Určitě není příjemné, že pořád odcházím něa hodinu analyzovali fotbal. když se šel pokam jinam. Vybuduju si nějakou pozici a jdu
dívat, řekl nám, co mohlo být lepší. Učil mě
pryč. Beru to tak, že se chci co nejvíc ukázat
třeba, že mám mít hlavu nahoře, když vedu
– pomoct hradci a potažmo i sobě. hlavně
balon. Rady dával, ale ne na sílu.
jsem rád, že jsem konečně v klubu, který má
Měl jsi odmalička sklony k tomu, že se
ambice, chce hrát nahoře a vyhrávat. Na to
z tebe stane technický fotbalista?
jsem byl odmalička zvyklý ze Sparty. Není
To nevím. když táta končil kariéru, trénoval
jednoduché jít do Vlašimi nebo Táborska,
na xaverově, pak šel na Spartu. V té době
kde se každý víkend prohrává. Jsou tam rok
jsem s ním jezdil každý den na tréninky, na
co rok stejné ambice – udržet se. hradec
xaverově jsem si každý den kopal s masése chce vrátit do první ligy, to je pro mě důrem, na Spartě to pokračovalo. Táta mě bral
ležité. Chci vyhrávat, střílet góly a hrát
s sebou do tréninkového centra na Strahově,
útočný fotbal. Proto jsem hrozně rád, že
byl jsem tam od rána do večera. Chodil jsem
jsem tady.
s balonem, sám jsem si
kopal. Pořád jsem ho nosil s sebou, miloval jsem
ho. A snažil jsem se odkoukávat kličky od těch
nejlepších.
Deník The Guardian tě
v roce 2016 zařadil mezi
šedesát největších talentů
na světě podobně jako
loni Filipa Firbachera. Dělalo to s tebou něco?
moc ne. Věděl jsem, že
rozdíl mezi dorosteneckým a dospělým fotbalem
je obrovský, a ukazuje se
to i teď. Chodím po dospělém fotbale 2,5 roku, a pořád je to těžké. Věděl jsem,
že to nic neznamená, jen
to bylo takové hezké ocenění. Zůstávám nohama
na zemi i díky tátovi a bráchovi – vím, co dokázali,
a že já jsem toho nedokázal ani polovinu z toho.
Nečekal jsi, že už teď budeš v áčku Sparty?
Ano. myslel jsem si, že to
bude jiné. Ale teď jsem
tady, chci co nejvíc pomoct hradci a sobě. Chci
co nejvíc hrát a jednou se
do áčka Sparty podívat.
Už potřetí jsi na hostování
Se starším bráchou Martinem trávil Christian Frýdek v dětství prázdve druhé lize. Jak to beniny u prarodičů v Hradci. Fotbal chodili hrát na hřiště u ZŠ Sever.
reš?
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HISTORIE
PO DVOU LeTeCh ZASe LIGA U NemOCNICe
Po dvou letech se hradečtí diváci opět dočkali domácí ligové premiéry. Za krajně nepříznivých podmínek bylo soupeřem domácího Spartaku mužstvo Rudé hvězdy Brno.
V neděli 16. srpna 1959 po celý den vytrvale
pršelo, ale opět se ukázala sportovní přízeň
diváků z hradce králové a širokého okolí.
Na devět tisíc jich přišlo přes veškerou nepohodu povzbudit Votroky. A byla to podpora
nadmíru vítaná. Trenér Szedlacsek poslal na
hřiště sestavu: Jindra – Andrejsek, hledík,
Pičman – krejčí, michálek – Černý, Pokorný,
kvaček, Tauchen, malík.
hned v první minutě nastřelil Pokorný tyč,
odraženého míče se zmocnil malík, přihrál
kvačkovi a ten vstřelil první branku. Pak domácí nepochopitelně znervózněli a vyrovnávací gól visel po osmdesát minut ve vzduchu. To, že nepadl, bylo zásluhou obětavého
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výkonu obranných řad v čele s Jirkou hledíkem a spolehlivým Jindrou v brance. O výsledku rozhodl závěr utkání. I když obě mužstva byla hodně vyčerpána, domácí
posledních deset minut zvládli lépe. Devět
minut před koncem dal kvaček druhou
branku a za tři minuty završil výhru krejčí
nádherným trestným kopem z 25 metrů.
Byla ta zasloužená výhra, hráči podali obětavý a bojovný výkon. Československý Sport
se rozplýval zejména nad gólem Zdeňka
krejčího, kterého přirovnával k někdejšímu
obránci Bohemians Josefu Vedralovi. „Nový
Vedral?“ ptal se v titulku. „hradecký záložník
krejčí střílel proti brněnskému Plachetovi

skvěle trestné kopy. Z posledního byla
i pěkná branka. mnohý divák si živě připomenul kanonýry Vedrala a Bradáče.“
hráči hradce se za přesvědčivou výhru dočkali zasloužené odměny. „Tým Brna byl
jasným favoritem. my jsme byli ovšem hnáni
fanoušky, kterých přišlo devět tisíc a nepřetržitém dešti jsme soupeře jasně přehráli,“
vzpomínal Zdeněk Pičman. „Den po utkání
si nás nechal zavolat do své kanceláře tehdejší ředitel podniku ZVÚ pan Sedlák a nabídl nám kávu a zákusek. Celé utkání s námi
rozebral. Pro nás to byla odměna a bylo to
příjemnější než stát v montérkách od šesti
hodin u ponku,“ usmíval se při rozhovoru
před deseti lety.
Necelý týden po výhře nad Brnem, v pátek
21. srpna 1959, nejeli fotbalisté Spartaku do
Prahy k zápasu s Dynamem (přejmenovaná
Slavia) bez nadějí. Ve své mužstvo věřily i tisíce příznivců – co mělo v pátek aspoň dvě
kola, jelo na fotbal. Invaze automobilů a motocyklů se valila z hradce do Prahy. Bohužel
Spartak své fanoušky zklamal. Sestava:
Jindra (matys) – Andrejsek, hledík, Pičman
– krejčí, michálek – Černý, Pokorný, kvaček,
Tauchen, malík, podala v prvním poločase
velmi slabý výkon, mimořádně špatný byl
brankář Jindra, kterého ještě před pauzou
střídal matys. Byl to pro něho poslední prvoligový zápas v kariéře. Domácí vedli od 8.

minuty, o dvanáct minut později kvaček vyrovnal, ale po dvou slepených brankách ve
30. a 31. minutě vedli domácí o poločase
3:1. Po přestávce zahájili domácí mocným
nástupem a v 58. minutě to bylo již 4:1. Vypadalo to na debakl, ale hráči Spartaku se
oklepali, přidali na tempu a brankami Černého a malíka snížili na 4:3. I když měli hradečtí až do konce zápasu velkou převahu,
nedovedli dát vyrovnávací branku. Ještě
v poslední minutě mohl Černý vyrovnat, ale
jeho hlavička skončila v boční síti. Za druhý
poločas si Spartak hradec zasloužil pochvalu. Nejlepšími hráči byli krejčí, malík
a Tauchen. Přišla se podívat rekordní návštěva, 30 000 diváků.
Zajímavostí té doby bylo, že ač v sezóně
a místo odpočinku, museli hráči Spartaku
po zápase v pátek večer cestovat na Slovensko do Banské Bystrice, kde v sobotu
22. srpna odehráli první zápas o pohár
SNP.
Spartak hradec prohrál s celkem Tatabányai
Bányász SC 2:6, když vedl 2:0 brankami Černého a Pokorného, ale pak nevydržel se silami. Ve druhém zápase porazil Spartak Trnava Rudou hvězdu Banská Bystrica 5:3.
A v neděli 23. srpna, v zápase o třetí místi,
podlehl hradec týmu Rudá hvězda Banská
Bystrica 0:2. Remíza 1:1 s Trnavou stačila
mužstvu Tatabányai k výhře v turnaji.

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2019/2020, po 5. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fk Pardubice
FC Vysočina Jihlava
Sk Líšeň
Fk Viktoria Žižkov
Fk Dukla Praha
Fk Slavoj Vyšehrad
mFk Chrudim
FC Hradec Králové
FC Zbrojovka Brno
Fk Varnsdorf
Fk Fotbal Třinec
Fk Ústí nad Labem
1.Sk Prostějov
FC Vlašim
Fk Baník Sokolov
mFk Vítkovice

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
2
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

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

5:2
6:2
10:7
8:5
8:5
8:7
6:9
12:6
8:7
9:16
6:7
6:8
4:6
5:7
4:7
6:10

11
10
9
9
9
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4

5
4
0
3
0
1
-2
0
0
-3
-1
-4
-4
-2
-5
-5
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PŘÍMÁKY
RADImA OTTmARA
Dalším respondentem tradičního dotazníku je nejzkušenější hráč Votroků Radim Ottmar.
Otázku si pro něj v minulém Černobílém gólu připravil Jakub martinec:
Radime, kdyby trenéři vypsali sázku, například ohledně postupu, při které by se šlo
dohola, šel bys do toho?
Jelikož asistent trenéra Ondřej Prášil má
taky dlouhé vlasy, doufám, že taková sázka
z jejich strany nepřijde.

Co udělám jako první, když přijdu domů?
Přivítám se s dětmi a ženou.
Co dokáže udělat porážku snesitelnější?
Asi nic. možná jedině, když už nic neřeší
– ve chvíli, kdy máme jistý postup do ligy.
Co bych nikdy nedokázal?
Asi bych nešel do létajícího balonu.
Kterého zvířete se bojím?
hadi mi vadí.

S jakou živou známou osobností bych šel na večeři?
Se Stevenem Seagalem.
Jakou celebritu jsem miloval jako malý kluk?
Christo Stoičkova.
Jakou superschopnost bych chtěl mít?
Vidět do budoucnosti.
Jak bych přepral Honzu Kvídu?
Tonfou na koleno a utéct.
Čím je Hradec výjimečný?
Podle mě je to nejhezčí místo na život. Pro rodinu
je tady úplně všechno, lepší město neznám.
Kdo bude příště odpovídat na mou otázku?
milan Černý.
A ta otázka?
Jaké město je hezčí – Praha, nebo hradec?

hory ×
pláž · k
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áva ×
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o
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a
l
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na stad
raný r
ionu ×
dění př
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a
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s
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p
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Na fotce z mého telefonu je:
důkaz, že fotbal se dá hrát na všem.
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Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Více na ifortuna.cz

8. KOLO

JE VĚNOVÁNO
OTCŮM S DĚTMI
VEZMI DĚTI NA FOTBAL
A SOUTĚŽ S FORTUNA:NÁRODNÍ LIGOU
O ZAJÍMAVÉ CENY!
VÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
FNLIGA.CZ

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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B TÝM FC HRADEC KRÁLOVÉ
1. a 2. kolo ČFL – SkUPINY B
1. kolo ČFL, 11. srpna 2019: FC Hradec Králové B – FK Mladá Boleslav B 0:1pen (0:0)
Rozhodčí: martínek – Řeháček, Pekař. Žk: 56. kadlec, 82. Samko – 60. král, 79. komárek,
82. komma. 150 diváků. FChk B: mach – Soukeník, Plašil, Ptáček, kadlec – Vobejda –
mahr (69. Rajnoch), matoušek, Samko, Sokol (90. V. martinec) – miker (84. štěrba). mladá
Boleslav B: mikulec – hašek, kopa, král, komma – hampl (76. Dohnalík), komárek, Jerchov
(65. Dib), ewerton (46. Provazník) – Pech, Vejr (85. moravčík).
hradecký B tým vstoupil do sezony domácím utkáním s rezervou mladé Boleslavi – a po
bezbrankovém průběhu zápasu soupeři podlehl v penaltovém rozstřelu. Votroci měli na tři
body, dvakrát trefili brankovou konstrukci.
Karel Krejčík, trenér: „S jedním bodem nemůžeme být spokojení. Boleslav ukázala kvalitu
hlavně v první půli, nezasloužila si prohrát. Byl to souboj béček, nebyl takový rozdíl oproti
Juniorské lize. hlavně v první části druhé půle jsme mohli rozhodnout, ale když doma
nedáme gól, nemůžeme chtít tři body.“
2. kolo ČFL, 18. srpna 2019: Bohemians Praha 1905 B – FC Hradec Králové B 1:2 (1:0)
Branky: 15. Osmančík – 53. a 87. Rajnoch. Rozhodčí: kubec – Szikszay, Cihlář. Žk: 55.
kadlec. Bohemians B: kouba – D. Vala, köstl, P. Vala, Vondra – Buneš – Vrána (57. Ogiomade), Rada (57. Begič), Le Tuan (80. Farkaš), Schumacher (75. horizrál) – Osmančík (62.
Nátr). FChk B: mach – Ptáček (46. Rajnoch), Plašil, Locker, kadlec – matoušek (69. Bičiště),
Soukeník, Vobejda, Doležal – Firbacher (59. mahr), miker (46. Samko).
V Uhříněvsi byli v prvním poločase lepší domácí, jen díky dobrému výkonu hradeckého gólmana Ondřeje macha skórovali pouze jednou. Ve druhé půli dokázali Votroci zápas otočit
dvěma trefami marka Rajnocha a připsali si první výhru v sezoně.
Marek Rajnoch, útočník: „Zápas pro nás nezačal dobře, v první půli jsme byli horší. Po přestávce jsme se zvedli, herně jsme se soupeři vyrovnali. První gól byl hodně vtipný – honza
kadlec kopl výborně roh, Filip Firbacher míč prodloužil, trefil mě do hlavy a od ní se to
odrazilo do brány. haluz. Druhý gól byla pěkná akce celého týmu.“
Radost Votroků po vítězném gólu do brány Bohemians.

22. srpna ------------------------- 4. září
2019 —----------–
www.biocentral.cz
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Kupte si vstupenky včas - nestůjte fronty. Změnili jsme dobu platnosti rezervací. Vstupenky můžete koupit online nebo vyzvedávat předem na pokladně kina.
Od března jsou navíc na představení Senior bio číslované vstupenky. Předprodej vstupenek na www.biocentral.cz nebo v otevírací době pokladny.

Vysvětlivky: * — Studio Garsonka | FK — Filmový klub
BIO CENTRAL: Karla IV. 774, 500 02 Hradec Králové | Otevírací doba pokladny Po – Pá 16.00 – 21.30 | So – Ne 14.30 – 21.30 v mimořádných
časech 30 minut před představením | Vstupenky možno rezervovat na www.biocentral.cz, nebo na telefonu: 608 330 088 (každý všední
den od 10.00 do 17.00)

MARTIN ŠTĚPÁN: V ŽÁCÍCH SE TOHO
KLUCI NAUČÍ NEJVÍC
Z přípravky vycházejí jako děti, do dorostu jdou jako mladí muži. V žákovských kategoriích
musejí fotbalisté vstřebat nejvíc nových dovedností včetně toho, že najednou přejdou
z malého hřiště na velké. „Taky proto jsme bojovali s únavou, ale v tom směru nám pomohlo mimo jiné zavedení svačin do škol,“ říká šéftrenér žákovských kategorií FC hradec
králové MARTIN ŠTĚPÁN.
Udělá fotbalista v žákovských kategoriích,
mezi přípravkou a dorostem, největší pokrok?
hlavně se snažíme navázat na kvalitní práci,
kterou odvádějí trenéři v přípravkách. každého hráče se snažíme individuálně posunout dopředu, co to jen jde.
hráč je pro nás na prvním
místě – co se týče fotbalového i osobnostního rozvoje.
Zaměřujeme se na věk dvanáct, třináct let, protože
v něm se toho kluci naučí
nejvíc. V kategorii U14 pro
ně přichází velký zlom v podobě přechodu na velké
hřiště, tam se jim snažíme
najít vhodné posty. Ještě
tam je nějaká variabilita, ale
už se to ustaluje a kluci
s zvykají na velké hřiště. V kategorii U15 nabývá většího významu týmový výkon.
Je pro kluky náročné vstřebat toho – spolu
se školou – tolik?
Většina jich to zvládá dobře. Snažíme se jim
vycházet vstříc co se týče možností dojíždění a učení se. ke každému se snažíme
najít cestu a ulehčit mu to – pokud chce.
když nechce, naše pomocná ruka je zbytečná. Velký skok je v tom, že kluci jdou ze
tří tréninků týdně na sedm až osm, ale myslím, že i po tom, co jsme zavedli svačiny ve
škole, zvládají to líp než dřív.
Říká se, že kolem dvanácti třinácti let je
zlatý věk učení. Vnímáš to tak?
Určitě ano. Ve čtrnácti letech přichází zlom
puberty, dochází k růstu hráčů a jejich koordinační schopnosti jdou dolů. hodně
s nimi pracujeme na tom, aby to dohnali
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zpátky, ale proces učení tam probíhá v podstatě od začátku a dovednosti musí získávat
téměř znovu.
Druhý stupeň základní školy směřuje hráče
také v jejich budoucnosti v běžném životě.
Jak úzce spolupracujete se školou?
To je hodně důležité. Rozhoduje se, kam se dostanou na
střední školu, co s nimi bude
dál. Spolupráce je hodně
úzká a důležitá. my, trenéři,
musíme vědět, jaké mají kluci
známky, musíme být v komunikaci s učiteli. když kluci vyjedou z mantinelů, musíme
to řešit okamžitě.
Sledujete prospěch a disciplínu ve škole dopodrobna?
můžou nás buď kontaktovat
rodiče s tím, že se jim prospěch nelíbí. Druhá možnost je, že se nám
jako klubu nelíbí, jak kluk ke škole přistupuje.
Potom zasáhneme. Ale když se nám jeví, že
hráč ve škole dosahuje svého maxima, to
necháváme na učitelích.
Jak to jako trenéři posoudíte?
Já jsem ve škole pořád, ostatní trenéři taky
často, takže s učiteli přicházíme do každodenního kontaktu a bavíme se o tom. když
vidíme, že kluk, který má na dvojky, najednou
dostává trojky nebo čtyřky, okamžitě zasahujeme.
Jak?
Dostane volno z tréninkového procesu, aby
měl čas známky si opravit.
Zmínil jsi svačiny. Jak pomáhají k tomu, že
kluci nejsou tak unavení?
mají pevný stravovací režim. Byla to jedna
z prvních věcí, kterých jsme si všimli – v září

Žákovské týmy FCHK sbírají úspěchy
na všemožných turnajích.
a říjnu vždycky chodili kluci unavení, i učitelé
nám to říkali. Od zavedení svačin se to skoro
nestává. Z pozdějších měření vyšlo i to, že
kluci mají daleko lepší tělesné složení, kostní
hustotu... To není jen zásluhou svačin, ale
i toho, že rodiče a hráči chodí na konzultace
s výživovými experty, kteří jim řeknou, co
mají kluci jíst, a ti se podle toho pak většinou
řídí i doma.
Další relativní novinkou je školení metody
Coerver, kterou jste jako trenéři absolvovali.
Projevuje se to nějak?
To pomohlo hlavně nám, sjednotili jsme si
pohled na detaily v jednotlivých cvičeních.
Bavíme se, diskutujeme o tom, co v tom kterém cvičení kdo vidí, a sjednocujeme to.
kluci pak dostávají totožné informace od jakéhokoli trenéra.
Nabízíme hráčům dost široký servis. Jak si
stojíme v porovnání se svazovými regionálními akademiemi?
Akademie má všechno, co máme my, mají
výhodu v počtu profesionálních trenérů. my
nabízíme to, že to děláme dlouhodobě, máme
jasnou koncepci, podle které pracujeme.
Na to sem lákáme hráče z menších klubů?
Je to lítý boj právě s regionálními akademiemi. Často hraje roli, kdo osloví hráče jako
první. my se díváme na možnosti dojíždění,
kvality hráče... V mladších žácích s nimi udržujeme kontakt tím, že k nám jezdí na tréninky třeba jednou týdně, ve starších hráčích

jim už můžeme nabídnout internát. Snažíme
se vychovávat hráče z bližšího okolí a ty
vzdálenější vodit až později. Platí to, že musí
být lepší než kluci, které tady máme. Abychom vodili někoho na čtrnácté patnácté
místo do kádru, to nemá smysl.
Co by měl umět kluk, který projde přes žákovskou základnu do dorostu?
Do kategorie mladších žáků by měl zvládnout všeobecnou fotbalovou průpravu. měl
by být silný na míči, měl by na tom být co
nejlíp pohybově a koordinačně, měl by mít
dobré vnímání prostoru, měl by být schopný
fotbalově myslet. Ve starších žácích se přidává specifikace podle toho, na kterém postu hráč hraje. Stoper musí mít jiné přednosti
než krajní hráč, proto se snažíme hráče nějak vytipovat, a když hráč vyjde ze starších
žáků, měl by mít co nejlepší dispozice pro
post, na kterém hraje nejlíp.
V jak úzkém kontaktu jsou s vámi dorostenečtí trenéři, kterým hráče předáváte?
Bavíme se průběžně. S Pepou Vlčkem, vedoucím SCm, jsme v denním kontaktu. Trenéři dorostu chodí k nám do školy, takže
kluky znají ještě předtím, než je převezmou
v dorostu – od kategorie U12. Není to tak,
že by trenér v dorostu přebíral nový ročník
a na některého kluka křičel „hej ty!“. Ví, jak
se jmenuje, zná jeho přednosti a nedostatky,
ví, na jakém postu nastupuje. Propojenost
je teď výrazná a dobrá.

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 Král. – Varnsdorf
Brno – Ústí n/L
Vyšehrad – Sokolov
Chrudim – Třinec
Prostějov – Pardubice
Žižkov – Vítkovice
Vlašim – Líšeň

1:0
8:0
2:2
2:2
1:0
0:0
2:0
1:2

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

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

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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