mALšOVICký STADION hRADeC kRÁLOVé
SOBOTA 21. 9. 2019 V 17:00

Zápas 9. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

FC Hradec Králové – FC Slavoj Vyšehrad

Program 9. kola (21. 9. 2019)

Program 10. kola (28. 9. 2019)

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

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

partner utkání:

FOCENÍ VŠECH
TÝMŮ VOTROKŮ
V prvních týdnech sezony proběhlo
týmové fotografování všech družstev
Votroků.
Jako první vznikl snímek A týmu,
ještě před začátkem ročníku.
Družstva žáků a dorostenců se fotila
na Bavlně, přípravky na háječku.
Naposledy pózovaly ženské a dívčí
týmy na hřišti na Novém hradci králové.
VŠECHNY SNÍMKY BUDOU SOUČÁSTÍ STOLNÍHO KALENDÁŘE
PRO ROK 2020, KTERÝ BUDE
V PRODEJI V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH TOHOTO ROKU.
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
FC SLAVOJ VYšehRAD

ROK ZALOŽENÍ
KLUBOVÉ BARVY
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY

1907
modrá a bílá
Postup do 2. ligy (2014/2015, 2018/2019).

VEDENÍ KLUBU

Jaroslav klíma – prezident
Roman Rogoz – sportovní ředitel

STADION

Stadion evžena Rošického, kapacita 19 032.

HISTORICKÁ
BILANCE

2 zápasy
2 výhry hradce, skóre 5:0.

POSLEDNÍ
VZÁJEMNÝ
ZÁPAS

30. 4. 2016 – Fotbalová národní liga – stadion v Seifertově ulici
FC Slavoj Vyšehrad – FC hradec králové 0:2 (0:1)
Branky: 43. mareš z pen., 72. Vlkanova. Rozhodčí: Nenadál –
Černý, Pospíšil. Žk: 30. Drobílek, 41. kučera, 43. kvída, 83. Tusjak.
478 diváků. Vyšehrad: štěpanovský – Drobílek, kvída, kučera,
Prosek – egert, Polanský (46. Strnad), mareš m., Tusjak – madej
(77. matějka), mysliveček (65. O. kraják). FChk: Ottmar – holeš,
krmaš, Nosek, mareš – Trubač (88. Súkenník), Janoušek – Vlkanova, Zorvan (70. krátký), malínský – Pázler (78. Černý).

NA KOHO SI DÁT POZOR

Ondřej švejdík
obránce

miroslav Verner
záložník

Tomáš Čvančara
útočník

NAVšTIVTe weBOVé STRÁNkY FOTBALOVéhO kLUBU FC hRADeC kRÁLOVé

w w w.f c h k .c z
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SOUPISKA FC SLAVOJ VYŠEHRAD
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019
Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

DOČekAL

Petr

18. 12. 1995

20

OTÁhAL

martin

29. 05. 1996

77

BABkA

matouš

02. 01. 2002

2

mAReš

Vojtěch

05. 06. 1999

3

DROZDA

Libor

03. 10. 2000

4

ŽeŽULkA

Ondřej

25. 09. 1998

12

NITRIANSký

milan

13. 12. 1990

17

PARDUBSký

Václav

20. 01. 1998

18

JABLONSký

Tomáš

21. 06. 1987

22

šVeJDÍk

Ondřej

03. 12. 1982

25

šANDeRA

Vojtěch

04. 07. 1990

NeUBeRG

Jan

09. 03. 1989

5

BReJChA

Ondřej

03. 05. 1994

6

RATAJ

michal

04. 06. 1998

8

ALexANDR

Adam

03. 05. 2000

9

VeJVAR

Jan

09. 03. 1998

11

LAňkA

Denis

13. 05. 1997

15

ROThe

Petr

14. 10. 1995

16

kOZeL

Daniel

20. 05. 1997

21

VeRNeR

miroslav

15. 09. 1994

37

FReIT

Tomáš

04. 03. 1998

GeBeRT

Vojtěch

31. 05. 1994

10

POUČek

Lukáš

26. 01. 1993

19

VeSeLý

Lukáš

11. 04. 1997

27

ČVANČARA

Tomáš

13. 08. 2000

30

mAShIke

elvis Sukisa

06. 06. 1994

Realizační tým: Roman VeSeLý– trenér, Oldřich PAřÍZek– asistent, Jiří VeČeRA, David
BeJDÁk – maséři, milan TANDARA – vedoucí mužstva.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
7.–8. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 2. kolo mOL Cupu
7. kolo F:NL: FC hradec králové – FC Vysočina Jihlava 4:2
Votroci proti Jihlavě brzy prohrávali, ale pak zazářil Adam Vlkanova – ten nejdřív z penalty vyrovnal, v závěru přidal další dva góly a završil hattrick. Jednou se prosadil také
erik Prekop. Domácí tak nepustili Jihlavu do trháku a v tabulce se k ní dotáhli na
dohled.
Zdenko Frťala, trenér:
„Je to nesmírně cenné vítězství – o to cennější, že jsme
v dnešním zápase vůbec nebyli v herní pohodě. Ale i když
se nám nedařilo, kluci pořád
věřili, že nasazením a agresivitou to zvládneme. Jihlava
se ukázala jako nejsilnější
soupeř, proti kterému jsme
tady hráli.“
Adam Vlkanova, záložník:
„hattrick jsem naposledy dal
někdy v dorostu, myslím.
První poločas byl od nás

špatný, nedostali jsme se do hry, Jihlava nás
přehrávala, naštěstí dala jen jeden gól. Ve
druhé půli jsme se zvedli, zaplaťpánbůh, že
jsme to dokázali urvat.“
Otto Urma, obránce:
„Jihlava je jeden z nejkvalitnějších soupeřů v lize. Chtěli
jsme do toho dát víc fotbalu,
i když to nešlo. Ale fotbal se
hraje na góly. V prvním poločase se nám nedařilo, ztráceli jsme jednoduché míče. O přestávce
jsme si řekli, že to sice asi nebude žádná
velká krása, ale musíme se to pokusit uválčit. A povedlo se.“

7. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 30. srpna 2019:
FCHK – FC Vysočina Jihlava 4:2 (1:1)
Branky: 14., 82. a 88. Vlkanova, 67. Prekop – 7.
klobása, 84. koubek. Rozhodčí: Zelinka – Paták,
mikeska. Žk: 52. Javůrek, 74. Vedral, 86. Fortelný.
888 diváků.

FChk: Ottmar – kopečný, kvída, martinec, Urma
– Černý (55. Soukeník), Zbrožek – šípek (72. Firbacher), Vlkanova, Frýdek (55. Djurdjević) – Prekop.
Jihlava: Vejmola – J. Pavlík (80. koubek), Vedral,
Tijani, Javůrek – Smejkal, Fortelný, Lacko, mikuš
(74. Jakub Rezek) – klobása, Jawo (65. Zoubele).
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8. kolo F:NL: Fk Viktoria Žižkov – FC hradec králové 1:2
hradečtí poprvé od listopadu 2018 vyhráli na hřišti soupeře – tříbodový zisk na stadionu
Viktorie Žižkov zařídili dva góloví debutanti Robert Jukl a Dominik Soukeník už v první
půli. Po přestávce dokázal soupeř jen snížit, v nervózním závěru Votroci vedení udrželi.
Zdenko Frťala, trenér:
„Před zápasem jsem hráče
upozorňoval na to, že Viktorka hraje jeden z nejlepších
fotbalů ve druhé lize. hlavně
v první půli se nám dokonale
dařilo dodržovat organizaci,
byli jsme odměněni vedením.
V závěru při standardkách
soupeře jsem byl v napětí, za
celý tým jsem rád, že jsme
konečně z venku dovezli tři
body.“
Robert Jukl, záložník:
„moje gólová střela byla

lehce tečovaná, naštěstí to tam spadlo. Čekal jsem na to dlouho. Byl to hodně soubojový zápas, první půle lepší z naší strany,
pak nás trochu zmáčkli. Jejich gól na 1:2
nás trochu zaskočil, ale naštěstí jsme to už
pohlídali.“
Dominik Soukeník, záložník:
„můj gól vypadal jednoduše,
ale balon se proti mně točil,
musel jsem si ho jedním
dotykem zpracovat, pak už
jsem za sebou měl hráče, tak
jsem musel vystřelit brzy. Vyhráli jsme bojovností, pracovitostí. Na konci
už to bylo nervózní, ale zvládli jsme to.“

8. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 15. září 2019:
FK Viktoria Žižkov – FCHK 1:2 (0:2)
Branky: 60. Čapek – 37. Jukl, 39. Soukeník.
Rozhodčí: Denev – Nádvorník, klupák. Žk:
4. švenger – 75. Ottmar. 1831 diváků.
Žižkov: švenger – řezáč, Opluštil, Březina,

Tusjak – Batioja, Súkenník – Urbanec (56.
Čapek), Gil (56. Bazal), martan – Diviš.
FChk: Ottmar – kopečný, kvída, martinec,
Urma – Soukeník, Zbrožek, Jukl – Frýdek
(85. Leibl), Prekop (65. Firbacher), Vlkanova
(80. šípek).

2. kolo mOL Cupu: Fk Admira Praha – FC hradec králové 1:2
Votroci nevstoupili do utkání na hřišti účastníka ČFL vůbec dobře, v první půli jim soupeř
dělal problémy bojovností a vstřelil zaslouženě vedoucí gól. hradečtí se ale nevzdali,
byli trpěliví, a díky trefám Otto Urmy a marka Rajnocha vybojovali postup.
Ondřej Prášil, as. trenéra
„Jeli jsme sem s tím, že
chceme postoupit, a to se
nám povedlo. Že budou domácí bojovat, to bylo zřejmé.
Nakonec jsme si s tím poradili. Stejně jako s Jihlavou
nám střídající hráči oživili hru, v první půli
měli domácí hodně sil, ve druhé jim ubývaly.“

Marek Rajnoch, útočník:
„Dát gól byl jeden z úkolů,
s jakým jsem šel na hřiště.
měl jsem hlavně pomoct
zlepšit ofenzivu. Bylo to pro
mě něco neuvěřitelného, že
jsem si zahrál za áčko. Před
zápasem jsem byl nervózní, ale jsem rád,
že to takhle dopadlo.“

2. kolo mOL Cupu, 4. září 2019:
FK Admira Praha – FCHK 1:2 (1:0)
Branky: 19. majer – 67. Urma, 70. Rajnoch.
Rozhodčí: hocek – Blažej, hock. Žk: 25. hudec, 67. Vosický, 67. eliáš – 84. Urma, 90+3.
martinec. 345 diváků.

Admira: Cingel – herc, hudec, Fric, mošna (59.
Čácha), Vosický, majer (80. martinic), Douděra (66. michálek), eliáš, Zahálka, Radimský.
FChk: Vízek – kopečný, kvída, Zbrožek, Urma
– Jukl, Soukeník, Černý (46. Samko), Doležal
(71. Leibl), Procházka (56. Rajnoch) – martinec.
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OTTO URMA: OSTATNÍ SPORTY
MI VE FOTBALE POMÁHAJÍ
Postavte ho na brusle a bude jako ryba ve vodě. Dejte mu tenisovou raketu nebo boxerské
rukavice a neztratí se ani s nimi. OTTO URMA je typický sportovní univerzál. „Odmalička
jsem byl venku a sportoval. To, že zvládám ostatní sporty, mi pomáhá i ve fotbale,“ říká
pětadvacetiletý levý obránce.
Jaká je pro tebe druhá celá sezona v Hradci?
Začátek nám úplně nevyšel, ale ukázali jsme
sílu týmu a teď jsou výsledky dost dobré.
musíme v tom pokračovat.
Ukázala se síla týmu s Jihlavou a Admirou,
kde se nám tolik nedařilo herně, ale vyhráli
jsme?
Velké týmy vyhrávají, i když se jim herně nedaří. Nechci říct, že jsme velký tým, ale je to
hrozně důležité – Jihlava nám neodskočila,
dohnali jsme ji. A otočený zápas s Admirou
byl dobrý pro psychiku. Někdy je lepší otočit
zápas z 0:1 na 2:1 než vyhrát 5:0.
A co vypovídá o tobě, když se ti nedaří,
a přesto proti Jihlavě dáš dvě gólové
asistence, a proti Admiře vyrovnávací gól?
Taky bych o sobě neřekl, že
jsem velký hráč. Nejsem
Zlatan Ibrahimović.
(směje se) Je pravda, že
první poločas s Jihlavou byl
z mé strany
asi nejhorší, co
jsem v hradci.
Ale věřil jsem, že
to zlomím. Namotal jsem se pak
k přímáku, který
jsem kopl za tribunu, ale nakonec to díky sebedůvěře naštěstí vyšlo.
Druhá půlka s Admirou nám ukázala,
že jsme jako tým odolnější než minulý
rok.
Jak se tým změnil od zimy 2018, kdy
jsi do Hradce přišel?
když jsem přišel, bylo tady víc zkušených hráčů. Teď se nabralo dost kluků
z dorostu, juniorky... mužstvo je živější,
okysličené. A myslím, že silná není jen
základní jedenáctka, ale i šest sedm
dalších kluků, kteří nenastupují pořád.
Zdenko Frť'ala hodně dbá na to, aby měl

v týmu bojovníky. To zrovna tobě vyhovuje,
že ano?
Jo, ale zase jich nemůže být na hřišti jedenáct, to bychom si pořádně nenahráli. musíme mít dva tři, kteří to umějí přibrousit, ale
taky technické hráče. musí to být skládanka.
Trenér dává do tréninků prvky z bojových
sportů, které ti jdou. Stejně jako v zimě hokej. Jsi sportovní univerzál?
Ostatní sporty na nějaké úrovni
zvládám. Snad kromě tancování.
Odmalička jsem hrál tenis, hokej
jsem hrál devět let závodně. Dřív se
prostě chodilo ven a sportovalo se.
Jsem tak naučený – s tátou
jsme hráli všechno a podle
mě je to dobré i pro fotbal.
V čem ti to pomáhá?
hokej v důrazu. Bojové
sporty jsem organizovaně nedělal, ale brácha se zamiloval do
boxu, tak ho sleduju
víc. Pořád jsme se
prali, takže jsme box
měli v životě taky.
(směje se)
Od léta jsi zástupcem kapitána. Změnilo se pro tebe něco?
Trenér mi říkal, že musím
být víc vůdčí osobnost než
v minulé sezoně. Odešli
starší hráči, měl bych být
větší opora pro mladší kluky. Takových nás
je víc, funguje to dobře. kdo jiný by to měl
dělat, když už v týmu patřím mezi nejstarší?
A nejde až tak o věk jako o povahu. A myslím, že nějaké vlohy na to mám.
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Proti Jihlavě se Otto Urmovi zpočátku nedařilo, ale nakonec se na
výhře podílel dvěma asistencemi.
Už jako mladý kluk v Teplicích jsi působil
jako drzý hráč.
V mládeži jsem byl v kolektivu jeden z vůdčích. Asi to mám po tátovi. Není špatná
vlastnost být trochu oprsklý, člověk jen musí
brát ohled, na koho. když jsem byl v kabině
se štěpánem Vachouškem, neposílal jsem
ho někam. Sklopil jsem uši a poslechl ho.
V Teplicích jsi to dotáhl do jedenadvacítky,
kde sis zahrál s Antonínem Barákem, Patrikem Schickem, Tomášem Součkem nebo
Adamem Vlkanovou. Jaká to byla zkušenost?
Rozdíl mezi námi byl v tom, že Souček nebo
Barák byly opory týmu, já jsem byl pětadvacátý hráč a byl jsem hlavně rád, že jsem tam
s nimi jel. Oni hráli ligu rok, já jsem v ní měl
sedm zápasů. Oni byli v mládežnických reprezentacích od začátku, já až v jedenadvacítce. hrozně jsem si toho vážil.
Proč jsi nebyl v reprezentaci dřív?
Trvalo mi, než jsem vyrostl. Vždycky jsem
byl malinký a hubený, kluci byli velcí. To
v mládeži dělá hodně. V Teplicích jsme navíc
byli hodně silný ročník, já jsem tam byl ně-
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jaký sedmý osmý hráč co do kvality. Nakonec se z nás nejvíc chytil michael Lüftner.
Když jsi přestupoval z Teplic do Hradce výměnou za Jana Shejbala, tehdejší sportovní
ředitel Teplic Jakub Dovalil o vás řekl, že
oba potřebujete nový impulz. Potřeboval jsi
ho?
Určitě. Už jsem tam byl od dvanácti let, první
půlsezonu v lize jsem pravidelně naskakoval,
ale pak jsem se zranil a byl jsem šestnáctý
sedmnáctý hráč. Dostal jsem jednu šanci
ve Zlíně, o poločase mě trenér vystřídal, tak
jsem si řekl, že tudy cesta nevede. V hradci
jsem se našel, jako tým fungujeme dobře,
město je pěkné... Teď už jen postoupit do
ligy a bude to vynikající přestup.
Pořád ještě studuješ. Jak ti to jde?
Teď dělám třeť'ák, doháním nějaké resty
v docházce. měl bych teď psát bakalářku
a v červnu státnice. Nikdy jsem nebyl studijní typ, ale zakousl jsem se do toho. mám
nějakých sto šedesát kreditů ze sto sedmdesáti, tak už to dotáhnu. A pak uvidím, jestli
budu pokračovat. Snad se ještě na magistra
vyhecuju.

Jak tě napadlo, že budeš studovat sportovního kondičního specialistu?
Vzešlo to trochu od rodičů, ale já jsem za to
rád. mám ležet od jedné do večera doma,
nebo dělat něco navíc, co mi něco přinese
do zbytku života? Tady teď kondiční trenér
není, tak se sem třeba jednou vrátím jako
kondičák. (směje se)
Řešíš s trenéry složení kondičních tréninků?
Ne, vůbec. To nechávám na nich. Oni vědí,
co dělají. (směje se)
Bavíš se o škole se spoluhráči, kteří taky
studují?
Oni jsou většinou někde v prváku, takže plní
nadšení. Pak zjistí, že s ranními tréninky,
se zápasy občas ve středu, občas v pátek,

Osobním soubojům se Otto Urma nevyhýbá.

to není jednoduché. Zkoušel jsem státní
školu, ale tam hodně řeší docházku, teď
jsem na soukromé, kde se s nimi dá domluvit. Člověk musí jen pořád volat a psát
učitelům – teď nebudu, teď budu, co mám
přinést, mám udělat doma něco navíc? Obdivuju každého, kdo to s profesionálním
sportem zvládne.
Do toho ses v létě oženil. To ti změnilo život?
S Bárou jsme spolu už dlouho, takže až tolik
ne. Snad jen v tom, že nosím prstýnek. říkal
jsem sice, že ho nosit nebudu, ale prohrávali
jsme, tak jsem si ho vzal a od té doby jsme
neprohráli. Takže ho budu nosit, dokud se
bude dařit.

HISTORIE
PROhRA V DeRBY, ADAmCOVA RAkeTA
V historickém seriálu Černobílého gólu mapujeme u příležitosti 60. výročí od zisku titulu
mistrovskou sezonu Spartaku hradec králové. Zářijové týdny nás zavedou do Pardubic,
kde Votroci sehráli v bouřlivé atmosféře derby s místní Duklou. Následoval domácí zápas
se Spartakem Trnava, za který nastoupil sedmnáctiletý supertalent Jozef Adamec.
Po reprezentační přestávce čekalo v Pardubicích východočeské derby. Zejména vojákům šlo o mnoho, zatím nezískali ani bod.
V sobotu 12. září 1959 zaplnilo přes patnáct
tisíc diváků stadion do posledního místečka,
dobrá polovina z nich byla z hradce. mezi
příznivci Spartaku panovala optimistická nálada – věřili v úspěch svého mužstva. Na
hřiště přivedl oba týmy rozhodčí Galba,
hosté nastoupili v sestavě: Jindra – Runštuk,
hledík, Pičman – krejčí, michálek – Tauchen, Pokorný, kvaček, macek a Černý.
Průběh zápasu opět ukázal slabiny hradeckého mužstva, hlavně neproduktivní hru
útoku. Ten si sice dokázal vytvořit řadu brankových příležitostí, které však promarnil
svou váhavostí a zbrklostí. Teprve po přestávce, když macka vystřídal malík a Tauchen přešel do středu útoku, se hra zlepšila.

To už ale Spartak prohrával 0:1 – ve 20. minutě, po faulu hradeckých zadáků, si postavil
míč k trestnému kopu halmo a z dvaceti
metrů překvapil Jindru.
Po změně stran hradec dvacet minut obléhal
pardubickou branku, k vyrovnání pomohl
obránce Dukly Jarábek, který si srazil míč do
vlastní sítě. Spartak pokračoval v drtivém náporu a vedoucí gól visel ve vzduchu. Skvělou
příležitost měl kvaček, který střílel penaltu za
sražení Černého. šanci zahodil, Pakostovu
branku minul. Tento okamžik byl psychologickým zlomem v celém utkání. když po jednom z náhodných útoků vojáků přišel faul
v trestném území, rozhodčí Galba nařídil penaltu, kterou kopanický s přehledem proměnil.
A o výsledku bylo de facto rozhodnuto. hradečtí znervózněli a třetí trefa těsně před koncem pečetila porážku s Duklou Pardubice 1:3.

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

0
2
1
3
3
1
2
2
2
2
4
5
5
4
4
6

15:4
15:10
20:9
16:9
15:10
12:8
12:10
15:15
11:11
10:11
11:17
12:15
7:13
7:14
11:25
8:16

20
16
15
15
13
13
12
10
10
10
10
7
7
6
6
4

8
4
3
3
1
1
0
-2
1
-5
-2
-5
-5
-6
-6
-8

I přes prohru v derby, která byla pro příznivce
Spartaku velkým zklamáním, přišlo se v sobotu 19. září 1959 podívat k Nemocnici na
zápas se Spartakem Trnava přes osm tisíc
diváků. hradec nastoupil již s uzdraveným
Andrejskem v sestavě: Jindra – Andrejsek,
hledík, Runštuk – Pičman, michálek – Tauchen, kvaček, krejčí, Černý (Pokorný), malík.
hradec začal tradičním náporem, ale v páté
minutě založili hosté protiútok, horváth přihrál Adamcovi a ten přesnou střelou k tyči
zajistil hostům vedení. Další minuty byly ve
znamení drtivé převahy domácích. V 17. minutě zahráli Trnavští v tísni malou domů,
kvaček byl rychlejší než Stacho a pohotově
vyrovnal. Nápor pokračoval, ale stačil další
rychlý protiútok, přesná přihrávka od rohového praporku a nabíhající Adamec z dvaceti
metrů bombou bez přípravy trefil horní roh
branky a získal hostům opět vedení. Byl to
nádherný gól sedmnáctiletého hráče, kterému bouřlivě tleskal celý stadion. hradec
ve snaze vyrovnat ještě přidal, ale získal jen
sérii rohových kopů. Teprve dvě minuty před
koncem poločasu po pěkné kombinaci krejčího s Černým kvaček vyrovnal.
Po změně stran se převaha hradce vystupňovala v půlhodinovou drtivou ofenzivu, v níž
hráči vydali ze sebe všechny síly. Už se ale
nenašel střelec, který by překonal skvělého
Stacha, nejlepšího hráče na hřišti.

Po šesti kolech byl Spartak hradec na
šestém místě tabulky se ziskem šesti bodů.
Vedoucí Dukla Praha měla deset bodů, Slovan Bratislava na místě druhém o bod méně.

Hlavička Františka Malíka (11)
trnavskou bránu minula.

PŘÍMÁKY
JANA kVÍDY
Jako další odpovídá na tradiční dotazník Jan kvída. V minulém Čb. gólu si pro něj připravil vypečenou otázku milan Černý:
Co bys radši obětoval – kamarádství se mnou, nebo budoucí ženu Danču?
Co udělám jako první,
Ať se míňa nezlobí, snad to pochopí... mám ho rád jako
když přijdu domů?
kamaráda, ale přítelkyni miluju. Obětoval bych míňu, ale Přivítám se s přítelkyní, popovídáme
doufám, že se nikdy nebudu muset rozhodovat.
si o tom, co jsme kdo celý den dělali.
Co dokáže udělat porážku snesitelnější?
myslím, že nic.
Co bych nikdy nedokázal?
Nikdy bych nedokázal skočit z mostu bungee jumping.
Kterého zvířete se bojím?
Nebojím se žádného, respekt mám z hadů, pavouků
a tak podobně. Ale strach ne.
S jakou živou známou osobností bych šel na večeři?
kdybych měl říct fotbalistu, tak Steven Gerrard,
kdybych měl říct sportovce, tak michael Jordan.
Jakou celebritu jsem miloval jako malý kluk?
Jennifer Aniston ze seriálu Přátelé.
Jakou superschopnost bych chtěl mít?
Chtěl bych být neviditelný.
Jak bych přepral Honzu Kvídu?
Já bych si počkal na chybu, kterou většinou
udělám, pak bych si dal pěstí a byl by klid.
Čím je Hradec výjimečný?
Je to rovné město a všichni tady jezdí na kolech.
Kdo bude příště odpovídat na mou otázku?
Otto Urma.
A ta otázka?
Plánujete už děti? A zvládl bys je vychovat?
hory ×
pláž · k
roh do
áva ×
vápna
f
o
× rozeh čaj
tbal na
soustře
raný r
s
t
a
d
ionu ×
dění př
fotbal v oh
ed záp
a
televiz
s
e
m×
zimní p
říprava rozptýlení př i
ed záp
× letní
asem
p
Ronald
o × Me říprava
ssi

Na fotce z mého telefonu je:
Náš pes Badík, který dobře
ví, že jsme národem pivařů.
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18+

Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Více na ifortuna.cz

Hledáme fotbalové
hvězdičky
Přiveďte v září i vy svou ratolest na nejbližší fotbalové hřiště a sledujte,
jak se jí povede vstřelit první gól. Najít nejbližší nábor vašemu bydlišti,
jeho termín a další informace můžete na webu projektu.

mujprvnigol.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

4

15

OBRÁNCI

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

REALIZAČNÍ TÝM

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

mACh Ondřej
3. 3. 1998
192 cm, 83 kg

17

kVÍDA Jan
17. 1. 1991
192 cm, 88 kg

21

30

18

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

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

23

25

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

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

#22 ERIK PREKOP
ÚTOČNÍK
*1997

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

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
(host. Domažlice), Plašil (B tým),
PRekOP erik
Pokorný (uk. host.), švantner (host.
8. 10. 1997
hodonín), Zorvan (host. Vítkovice),
185 cm, 77 kg
Trávníček (host. Chlumec n/C.).

22

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
4., 5. a 6. kolo ČFL – SkUPINY B
4. kolo ČFL: FK Dukla Praha B – FC Hradec Králové B 2:1
Branky: 8. Palacios, 81. Ullman – 43. Bičiště. Rozhodčí: Dujsík – hájek, hanáková. Žk: 39.
Douděra, 87. kovernikov – 67. Locker, 89. Samko. Dukla B: šťovíček – Bezdička (56. houha),
mentberger (78. kim), Lauko, kott, Palacios (56. Ullman), Dancák, Vyleta (66. kovernikov),
Douděra (76. Veniger), Souček, Fišl. FChk B: Brát – Ptáček (81. martinec), Plašil, Locker
(81. Vítek), kadlec – Vobejda – mahr, Samko, štěrba (66. Sokol), Bičiště (85. Nemšovský) –
Rajnoch.
hradecké béčko poprvé v této sezoně prohrálo – na hřišti Dukly Praha B byli od začátku
lepší domácí, také vstřelili první gól. Votroci dokázali vyrovnat skóre i hru, ale v závěru se
po jednom z brejků ještě jednou prosadila Dukla a brala všechny tři body.
Marek Plašil, hrající asistent trenéra: „Byl to těžký zápas, bylo velké teplo. Dukla byla na začátku silnější v kombinaci, trochu nás položil inkasovaný gól. Pak jsme se zvedli, vyrovnali
jsme a druhý poločas byl z naší strany lepší. Dali jsme břevno, kdybychom šli do vedení,
možná by to vypadalo jinak. V závěru jsme bohužel inkasovali, první porážka nás mrzí.“
5. kolo ČFL: FC Hradec Králové B – TJ Sokol Živanice 2:0
Branky: 30. Samko, 80. Vobejda. Rozhodčí: Aubrecht – melničuk, Nehasil. Žk: 25. Leibl, 44.
Bičiště, 61. mahr – 56. Polák, 88. D. Pánek. FChk B: mach – Plašil, Leibl (63. Locker),
kadlec – mahr, Vobejda, Samko (88. Ptáček), Sokol (90. Nemšovský), Bičiště (83. Vítek) –
Procházka, Rajnoch (56. štěrba). Živanice: Frydrych – Buriánek, herzán, motyčka, Polák –
Vyšehrad, Langr, Gorol (62. D. Pánek), Nikodém (89. F. Pánek) – štěpánek, Petrus.
Proti lídrovi soutěže předvedlo béčko Votroků výborný výkon i díky posilám z A týmu.
Domácí měli více šancí, jednu z nich zužitkoval důrazný Denny Samko. Snahu soupeře
o vyrovnání hradečtí ustáli a vítězný gól přidal v závěru Jan Vobejda.
Tomáš Sokol, záložník: „Byl to velice těžký zápas, myslím, že jsme hráli dobře a tři body
jsou třešnička na dortu. Před prvním gólem jsem vyhrál souboj jeden na jednoho, předal
jsem míč klukům a ti si s tím poradili bravurně. Je to rychlejší než dorostenecká liga, zápasy
mají grády.“
6. kolo ČFL: SK Zápy – FC Hradec Králové B 1:0
Branka: 21. Jelínek. Rozhodčí: krejsa – Vyhnanovský, Lafek. Žk: 54. hašek, 67. Jelínek, 81.
Skuhravý, 83. matějka – 40. Sokol, 83. kadlec. Zápy: Soukup – hašek, Duben, Pávek, hakl
– hron (76. Skuhravý), eliáš (88. matoušek), Jelínek, Janko (68. Nzembi), Putz (17. koutenský) – matějka (84. kubů). FChk B: mach – Čech (62. Langr), Locker, Plašil, kadlec (76.
štěrba) – Sokol (85. Nemšovský), Vobejda, mahr, Bičiště – Samko – Rajnoch.
Na úzkém hřišti v Zápech se víc bojovalo než hrálo. V zápase plném soubojů a chudém na
šance byli domácí lepší, prosadili se ze standardní situace a zaslouženě zvítězili. Votroci se
prosadit nedokázali, ačkoli měli k závěru zápasu mírnou převahu.
Karel Krejčík, trenér: „Byli jsme na soupeře dobře připravení, čekali jsme hromadu standardek,
na malém hřišti se špatně kombinuje. mrzí mě, že jsme gól dostali po centru na zadní tyč,
to je věc, kterou bychom měli zvládnout. ke konci jsme to domácím znepříjemnili, ale stoprocentní gólovku jsme si nevypracovali.“

19. září ------------------------------ 2. října
2019 —----------–
www.biocentral.cz
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Tenkrát v Hollywoodu
Diego Maradona
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Panství Downton
Tenkrát v Hollywoodu
Devadesátky
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Psí kusy
Hodinářův učeň
Playmobil ve ﬁlmu
Fabrika
Yesterday
Rambo: Poslední krev
Slunovrat
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Toy Story 4: Příběh hraček
Bio Smolíček
Hodinářův učeň
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Tenkrát v Hollywoodu
Stehy
*
Panství Downtovn
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Jiří Suchý - Lehce s životem se prát
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*
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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)

PETR VOHRALÍK: KONKURENCE SPORTŮ
JE VELKÁ, PROTO JE ŠKOLIČKA DŮLEŽITÁ
Už víc než jedenáct let provozuje PETR VOHRALÍK při FC hradec králové a Zš milady
horákové Fotbalovou školičku, kde učí úplné základy prcky předškolního věku. „Je to
důležité, protože konkurence sportů je velká. V pěti letech už jsou děti rozebrané jinými
odvětvími,“ říká manažer zařízení pro nejmenší fotbalisty a fotbalistky.
Jak je důležitá Fotbalová školička?
Pro klub je důležitá. konkurence sportovních
klubů je velká – podívejte se na Festival
sportu, kde se pro děti nabízí pětačtyřicet
sportovních odvětví. Svého času stačilo
oslovit šestiletého kluka, dnes jsou v pěti
letech téměř všichni rozebraní.
Čím může fotbal konkurovat modernějším sportům? Hodně dětí hraje
třeba florbal.
Snad popularitou, tím, že
se občas něco povede.
A asi i cenou, protože to
není drahý sport.
Jak ve školičce řešíte to,
abyste děti u fotbalu udrželi, aby je to bavilo?
Snažíme se to pro ně dělat
co nejzábavnější. Vkládáme herní víkendy, hrajeme s nimi interní turnaje,
přihlašujeme je do všech
turnajů v hradci, do kterých se přihlásit jde.
hlavní je, aby to pro ně
bylo pestřejší, aby to nebyly jen tréninky v průběhu týdne.
Nedávno jste pořádali
druhý ročník pohybových Petr Vohralík.
her pro mateřské školy. Je
to cesta, jak přitáhnout k fotbalu děti přes
všeobecný sport?
Určitě ano. Je to pro nás i lepší cesta než
fotbalové turnaje mateřských škol – tam už
byly děti rozebrané. když jsme oslovili někoho, kdo byl pohybově nadaný, naráželi
jsme na to, že už působí v jiném hradeckém
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klubu. Dneska se už zaměřujeme na čtyřleté,
pětileté děti.
Hodně se řeší pohybová zdatnost dětí. Kladete na ni ve školičce důraz?
Ano, velký. V zimě v tělocvičně na ní pracujeme pořád. Aspoň jednou v týdnu mají opičí
dráhu nebo krátké běhy s kotouly a podlézáním. Snažíme se rozvíjet pohyblivost a rychlost.
Je práce trenéra ve školičce náročná na trpělivost?
Svým způsobem ano. Jde
hodně o psychologii. Na
druhou stranu je to jednodušší než trénovat přípravky nebo žáky, protože
máme větší volnost a trochu i větší zábavu. Neprožíváme stresy z víkendových zápasů. když chce
dítě trénovat, trénuje. když
nechce, jde si odpočinout
a přijde, až se mu to bude
líbit.
Ve vašich hrách funguje
míč jako magnet, všechny
děti běží za ním. Má to už
něco společného s fotbalem?
má. V tomhle věku je přirozené honit balon. Dítě, které
si stoupne do kouta a kouká, jak ostatní běhají za balonem, je pro fotbal
a možná i pro kolektivní sport ztracené.
Jak na pohybových hrách poznáte, které
dítě by mohlo být pro fotbal šikovné?
Díváme se na to, jak se pohybuje, jak běhá.
Jak se staví ke hře, jestli ho to baví, nebo
ne.

Na pohybových hrách pro mateřské školy se nejmladší děti vyřádí dosyta - a Fotbalová
školička ty nejnadanější z nich zve na tréninky.
V dětském sportu se hodně řeší chování rodičů. Řešíte ho už ve školičce?
Za tu dobu, co to děláme, jsme pár složitějších případů měli. Ale vzhledem k tomu, že
na tréninkách je relativní volnost, toho moc
řešit nemusíme.
Kolik dětí posíláte každý rok do přípravky?
Od sedmnácti do jedenadvaceti. V každém
ročníku se to pohybuje v těchhle intencích.
Je pro tebe radost vidět, jak se ti prckové
zlepšují?
To je. když to vezmu od doby, kdy jsme začínali – v roce 2008 –, jsou někteří kluci,
které jsme tehdy vybrali, dnes v mládežnických reprezentacích. Z nich mám
radost, že jsem se tehdy trefil.
(usmívá se)

Ozve se ti ještě někdo z nich?
když se potkáme, pozdraví. Ale v šestnácti
letech už mají jiné starosti než ozývat se
trenérům Fotbalové školičky. (usmívá se)
Jak ses vlastně k Fotbalové školičce dostal?
Někdy v šestnácti jsem jako trenér začal budovat základnu v malšovicích, kde nebylo
nic. Tam jsem začal trénovat a věnovat se
organizaci. Později jsem s Pepíkem Součkem začal trénovat první třídy, tehdy jsme
se nerozešli v dobrém s hradeckou Olympií.
Na Zš milady horákové jsme založili fotbalový kroužek pro první třídy, z Olympie měli
řeči, že jim taháme děti. Tak jsme jim
první třídy nechali a přešli jsme na
předškoláky. Tak vznikla školička.

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

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

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

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

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

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

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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