MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 7. října 2018 v 16.00 hod.

Zápas 11. kola

FC Hradec Králové – FK Fotbal Třinec

Program 11. kola (6. 10. 2018)

Program 12. kola (20. 10. 2018)

Vítkovice – Vlašim
Znojmo – Brno
Jihlava – Chrudim
Pardubice – Ústí n/L
Sokolov – České Budějovice
Táborsko – Prostějov
Hradec Králové – Třinec
Varnsdorf – Žižkov

Znojmo – Pardubice
Ústí n/L – Táborsko
Třinec – Chrudim
Prostějov – Vítkovice
Žižkov – Jihlava
Vlašim – Varnsdorf
České Budějovice – Hradec Králové
Brno – Sokolov

partner utkání:

V ZÁŘÍ SE VOTROCI
PODEPISOVALI
Během září se Votroci zúčastnili hned několika setkání s veřejností. Nejdřív si zakopali na
bránu s dětmi u prodejny Decathlonu v rámci akce Back to School, na Festivalu sportu
v Jiráskových sadech lákali malé fotbalisty a fotbalistky do černobílých barev a nakonec
rozdali spolu s hokejisty Mountfieldu HK podpisy ve Fakultní nemocnici u příležitosti otevření plicního parku.

O DNEšNÍm SOuPEŘI
FK Fotbal Třinec
ROK ZALOŽENÍ
KLuBOvé BARvy
NEjvěTšÍ úspěcHy

1921
červená a bílá
10. místo v první lize (1970/1971)
čtvrtfinále Českého poháru (2007/2008, 2014/2015)

vEDENÍ KLuBu

Karel Kula – generální ředitel, předseda představenstva
Benjamin Vomáčka – sportovní ředitel

sTADION

Stadion Rudolfa Labaje, kapacita 2200

HIsTORIcKÁ
BILANcE

42 zápasů
20 výher Hradce/9 remíz/13 výher Třince, skóre 65 :41

pOsLEDNÍ
vZÁjEMNÝ
ZÁpAs

30. 3. 2018 – Malšovický stadion
FC Hradec Králové – FK Fotbal Třinec 5:1 (2:1)
Branky: 12. a 64. z penalty Pázler, 17. Vlkanova, 66. Funda, 89.
Miker – 40. Juřena. Rozhodčí: Houdek – Lakomý, Dohnálek. ŽK:
38. Urma, 90. Miker – 83. Masař. 1150 diváků. FCHK: Ottmar –
Pajer, Čech, Kvída, Urma – Martan, Janoušek, Schwarz, Funda
(70. Plašil) – Vlkanova (82. Zorvan), Pázler (78. Miker). Třinec:
Paleček – Velner, M. Čelůstka (71. Masař), Reintam, Bedecs –
R. Vaněk I, Janoščín, Ižvolt, Buchvaldek, Hykel (65. Janošík) –
Juřena (76. Dedič).

NA KOHO sI DÁT pOZOR

Šimon Šumbera
záložník

Tomáš Weber
záložník

Karel Hejný
útočník
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SOuPISKA FK FOTbAL TŘINEC
FORTUNA:NÁRODNí LIGA – podzim 2018
Brankáři:

1
22
30

PALEČEK
ADAMUŠKA
BÁRTA

Lukáš
Jiří
Michal

15. 12. 1980
2. 11. 1993
23. 12. 1989

37 let
24 let
28 let

197 cm, 90 kg
192 cm, 90 kg
194 cm,

Obránci:

3
5
8
13
14
17
27

KUŠNíR
ILKO
JANOŠČíN
ČELůSTKA
BEDECS
MRAVEC
REINTAM

Ondřej
Pavol
Jiří
Marek
Imrich
Michal
Mikk

5. 4. 1984
20. 5. 1993
8. 10. 1992
13. 8. 1985
12. 12. 1991
10. 6. 1987
22. 5. 1990

34 let
25 let
25 let
33 let
26 let
31 let
28 let

184 cm, 85 kg
179 cm, 74 kg
179 cm, 74 kg
185 cm, 77 kg
188 cm, 84 kg
191 cm, 83 kg
191 cm, 84 kg

Záložníci:

4
6
7
10
11
12
15
21
24
26

JOUKL
VANěK
ŠUMBERA
SAMIEC
KLEC
JANOŠíK
WEBER
BUCHVALDEK
OMASTA
CIENCIALA

Petr
Richard
Šimon
Martin
Michal
Martin
Tomáš
Lukáš
Tomáš
Lukáš

22. 3. 1983
11. 6. 1991
5. 1. 1991
23. 7. 1998
5. 12. 1995
18. 5. 1993
26. 5. 1996
30. 1. 1996
11. 7. 1995
4. 2. 2001

35 let
27 let
27 let
20 let
22 let
25 let
22 let
22 let
23 let
17 let

170 cm, 66 kg
179 cm, 73 kg
179 cm, 78 kg
180 cm, 76 kg
183 cm, 75 kg
172 cm, 68 kg
176 cm, 70 kg
177 cm, 72 kg
178 cm, 66 kg

9
20
25

HEJNÝ
SCHWENDT
DEDIČ

Karel
Matěj
René

7. 7. 1992
24. 3. 1993
7. 8. 1993

26 let
25 let
25 let

193 cm, 87 kg
187 cm, 83 kg
193 cm, 87 kg

útočníci:

přišli: Mravec (MFK Frýdek-Místek), Hejný (FK Olympia), Omasta (MFK Havířov host.),
Kušnír (FK Dukla Praha), Schwendt (1. FK Příbram), Weber (MFK Karviná host.), Bárta
(FK Jablonec), Klec (MŠK Žilina host.).
Odešli: Ižvolt (konec smlouvy), Hykel a Celba (FC Baník Ostrava konec host.), Masař (FC
Fastav Zlín konec host.), Juřena (SFC Opava), Tobiáš a Velner (FC Odra Petřkovice host.).
Realizační tým: Jiří NEČEK – hlavní trenér, Tomáš JAKUS a Vladimír VESELÝ – trenéři,
Svatopluk SCHÄFER – trenér brankářů, Benjamin VOMÁČKA – vedoucí mužstva, MUDr.
Tomáš BUZEK – lékař, Česlav KOŁODZIEJ – masér, Mgr. Karel MACEČEK – fyzioterapeut
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OHLéDNuTÍ ZA mINuLýmI ZÁPASY
9.–10. kolo FORTUNA:NÁRODNí LIGY 2018/2019
9. kolo: FC Hradec Králové – FK Viktoria Žižkov 4:0
Votroci navázali na výhru v Jihlavě výkonem – a ještě výraznějším výsledkem. Proti Žižkovu
šli rychle do vedení, když se prosadil Fahrudin Ďurděvić, výraznou roli hrál ve svém
prvním zápase za Hradec i Wesley da Silva: jeden gól dal a po jeho hlavičce si srazil míč
do vlastní brány Václav Pardubský. Jednu trefu přidal Filip Zorvan a Hradec vyhrál 4:0.
Zdenko Frťala, trenér:
„Zápas rozhodl náš velmi
dobrý vstup do utkání, během něhož jsme se dostali
do dvoubrankového vedení.
Do 70. minuty jsme měli víc
kvalitních akcí, které jsme
mohli proměnit. Vážíme si každého vítězství,
soupeř v určitých fázích ukázal, že jeho
mladý tým umí hrát fotbal. Navázali jsme
na výkon v Jihlavě a byli jsme za to odměněni.“
Wesley da silva, útočník:
„Byl to pro mě těžký zápas
z pohledu kondice, protože
jsem skoro měsíc kvůli zranění nemohl hrát fotbal. Nakonec jsem dal jsem jeden

a půl gólu – při prvním si obránce srazil do
brány mou přihrávku, při druhém se nedohodli brankář s obráncem. Každopádně
jsem šťastný. Dá mi to motivaci pro zbytek
sezony.“
Filip Zorvan, záložník:
„Pomohlo nám, že jsme v 15.
minutě vedli 2:0, hrálo se
nám líp. Měl jsem velkou
šanci, gólman mě přečetl
jako malého kluka. Naštěstí
podruhé jsem to dohrál tak,
že jsem gólmana obešel. Cítím, že mám konečně srovnanou hlavu, trenér se snaží
v tom ohledu se mnou pracovat. Věřím, že
to bude takhle pokračovat. Děkujeme fanouškům, že přišli i v tomhle počasí, a že byli
slyšet.“

9. kolo FORTUNA:NÁRODNí LIGY, 23. 9.
2018:
Fc Hradec Králové – FK viktoria Žižkov
4:0 (2:0)
Branky: 6. Ďurděvić, 14. Pardubský vl., 56.
Zorvan, 70. Da Silva. Rozhodčí: Proske –
Kotík, Leška. ŽK: 26. Jukl – 38. Pardubský,
88. Batioja. 902 diváků.

FCHK: Ottmar – Kopečný, Kvída, Martinec,
Urma – Černý, Jukl – Vlkanova (64. Martan),
Zorvan, Ďurděvič (76. Hynek) – Da Silva (79.
Miker).
Žižkov: Otáhal – Pardubský, Švejdík, Žežulka, Stříž – Beňo, Auer (46. Podrazký), Batioja, M. Čermák (46. Trapanovski) – Bazal
(71. Urbanec), Musa.

10. kolo FORTUNA:NÁRODNí LIGY, 29. 9.
2018:
MFK chrudim – Fc Hradec Král. 1:0 (0:0)
Branka: 79. Froněk. Rozhodčí: Rejžek –
Černý, Kožár. ŽK: 17. Vodrážka, 49. Kesner,
62. Drahoš. ČK: 54. Kesner – 90. Kropáček.
2350 diváků.

Chrudim: Mrázek – Řezníček, Drahoš, Krčál,
Hlavsa – Langr – Kesner, Vodrážka, Sixta
(90. Stránský), Dostálek (75. Froněk) – Rybička (68. Vašulín).
FCHK: Ottmar – Plašil, Kvída, Martinec,
Urma – Jukl, Černý – Kopečný (82. Martan),
Zorvan (82. Kropáček), Ďurděvić – Da Silva.
- 5-

10. kolo: MFK Chrudim – FC Hradec Králové 1:0
Z prvního východočeského derby sezony si Votroci odnesli smolnou porážku. V Chrudimi
hrály oba týmy s velkou bojovností a nasazením, vyložených šancí bylo pomálu. Těch
slušných měli hosté víc, ale nedokázali je proměnit. Naopak ojedinělou, ale velmi povedenou
střelou se prosadil Tomáš Froněk a zařídil nováčkovi FORTUNA:NÁRODNí LIGY výhru 1:0.
Zdenko Frťala, trenér:
„Mě mrzí každá porážka, tentokrát jsme si ji nezasloužili,
protože jsme byli celý zápas
lepší. Šance jsme si vytvořili,
i když ne stoprocentní, ale
neproměnili jsme je. Kluci
dali do zápasu sto procent svých schopností, kromě porážky jim nemám co vytknout.“
Marek plašil, obránce:
„Ta prohra mrzí hodně, jsme
zklamaní, že se nám nepodařilo vyhrát. Oni dokázali
potrestat jednu chybu, my
jsme si bohužel nějaké velké
šance nevytvořili. Nedali

jsme gól, takže se dá říct, že nám chyběl
Adam Vlkanova. Má dobrou individuální
techniku, obejde hráče, připraví šanci, takže
určitě chyběl.“
Milan Černý, záložník:
„Bylo to derby a chtěli jsme
vyhrát. Byl to vyrovnaný, bojovný zápas. Některé situace
před vápnem jsme měli vyřešit líp, to by byly gólové
šance. Nechci říkat, že jsme
byli o hodně lepší než soupeř, ale šancí jsme
měli dost. Udělali jsme jednu malou chybku,
soupeř to trefí mezi čtyřmi hráči, míč skočí
před Oťasem a je to. Cítím ale, že tahle porážka nás nepoloží. Nasazení musíme mít
stejné, přidat kvalitu v zakončení.“

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2018/2019, po 10. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Vysočina Jihlava
Fc Hradec Králové
SK Dynamo Č. Budějovice
FK Pardubice
FK Ústí nad Labem
FK Varnsdorf
1.SK Prostějov
MFK Vítkovice
FC Zbrojovka Brno
1.SC Znojmo FK
FK Baník Sokolov
FC Sellier & Bellot Vlašim
MFK Chrudim
FK Viktoria Žižkov
FK Fotbal Třinec
FC MAS Táborsko

10
10
10
10
9
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

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

18:9
14:5
17:10
18:12
14:13
5:4
11:11
14:14
18:15
13:15
10:15
15:17
11:17
13:20
8:16
11:17

20
20
19
16
16
16
16
14
13
12
11
10
10
10
7
6

5
8
1
1
4
1
-2
2
-2
-3
-1
-5
-5
-8
-8
-9

NAVŠTIVTE WEBOVé STRÁNKY FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVé

www.fchk.cz
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JAN KVÍDA: VÁLEČNÍK? PATŘÍ TO
KE mNĚ, NA HŘIšTI JSEm TAKOVý
Už dvakrát v této sezoně dohrával zápas s obvázanou hlavou. jAN KvÍDA je bojovník,
který na hřišti vypustí duši. Také proto se rychle stal oblíbencem hradeckých fanoušků.
„Když jdu na hřiště, myslím jen na to, že chci vyhrát. A udělám pro to všechno,“ říká
odhodlaně sedmadvacetiletý stoper.
Čekal jsi před sezonou, že po deseti
kolech budeš mít odehraných osm zápasů
v základní sestavě?
Abych řekl pravdu, před sezonou jsem ani
nevěděl, co bude. Takže kdyby mi tohle
někdo řekl, nevěřil bych tomu. Určitě jsem
v to doufal a dělal jsem pro to všechno.
Trenér mi dal důvěru, snažím se mu ji splatit,
co nejlíp to jde. Snad je víceméně spokojený.
Důvěru sis musel vybojovat, že ano? Do
přípravy ses zapojil až na soustředění.
Přijel jsem na soustředění, u týmu byl
nový trenér, ale s ním jsem se znal.
V tom až takový problém nebyl. Vybojovat jsem si to ale musel. Ve finále jsem
měl trochu štěstí, že se Kuba Martinec
v prvním zápase zranil. Zvládl ho dobře
a myslím, že v dalším by zase
nastoupil on s Plášou. K fotbalu
to ale patří – já jsem musel být
připravený, a když jsem šanci
dostal, abych ji využil. To se mi
snad povedlo.
Čím sis ze svého pohledu
získal místo v základní
sestavě?
To je spíš otázka na trenéra. Já
jsem se snažil v každém tréninku
a v každém zápase dělat to, co
chce, abych mu důvěru splatil.
Před sezonou se hodně opakovalo, že v kabině chybí lídr. Pomohly ti předpoklady k tomu, aby
ses jím stal?
Tahle role mi nevadí, ale taky si na
ni zvykám. Snažím se mluvit na hřišti
i v kabině, trenér má možná ještě
trochu jiné nároky... Snažím se to

plnit, ale někdy to ještě asi není podle jeho
představ.
V čem má jiné nároky?
Dám příklad. Když jsme prohráli v Chrudimi,
on čeká, že lídr v kabině vstane a řekne:
Nic, jede se dál. Snaží se tým motivovat. Ze
začátku jsem tohle neuměl, teď se snažím.
A nemyslím si, že tohle dělám jen já. Milan
Černý, Radim Ottmar, Láďa Martan tuhle roli
plní taky. V tomhle se naše kabina zvedá.
Tobě po porážkách moc nejdou z pusy
slova, že se nic nestalo a jede se dál, že
ne?
Nejde mi to přes zuby. Prostě se
prohrálo, a ještě jakým stylem. Třeba
ve Varnsdorfu nám zápas vůbec nevyšel,
já jsem ani nehrál, takže bylo těžké, abych
si stoupl a říkal něco klukům. S Chrudimí
jsem špatně rozehrál balon
a dostali jsme z toho gól, taky to
pro mě nebylo lehké. Ale po téhle
druhé porážce už to tam bylo víc.
Jak si dělíš na hřišti role
s Jakubem Martincem, který se
na mladého hráče také nebojí
mluvit?
Kuba má všechno před sebou
a tuhle roli bude jednou plnit úplně
fantasticky. Je mu dvacet let a už
teď se snaží. Když mně bylo
dvacet, nikdo ode mě nic nečekal,
všichni mi jen říkali, že ten druhý
to bude řídit a já mám jenom
hrát. To bylo špatně. Vždycky
jsem měl sklony mluvit a všichni
mi říkali, ať mlčím a nechám to
na tom druhém. Z Kuby ale
jednou bude velký stoper.
Na postu sportovního man- 7-

Hlavičkové souboje jsou parádní disciplínou Jana Kvídy.
ažera působí v klubu Pavel Krmaš, se
kterým jste měli individuální pohovory. Jak
moc vám jako stoperům pomáhá, že vám
radí člověk, který hrál na téhle pozici osm
let v Německu?
Je to pro nás super. Hrál v Bundeslize, nás
si bere bokem, říká nám o hře stopera. Vidí
naše chyby, nedostatky, a pomáhá nám je
odstranit. Já jsem proti němu ještě hrál –
když se vrátil do Hradce do druhé ligy, nastoupil jsem proti němu na postu středního
záložníka. Byl jsem s ním v jednom kuse
v hlavičkovém souboji a vždycky jsem dostal
pořádně naloženo.
Je i na Zdenkovi Frťalovi znát, že byl
obránce?
Na něm i na Jirkovi Sabou je znát, že ve své
době hráli od podlahy. Snaží se to na nás
přenést a já myslím, že to má něco do sebe.
Trenér Frťala se nás snaží motivovat, že když
to nejde fotbalově, půjde to důrazem,
běhavostí, a fotbal se pak dostaví. V posledních zápasech se nám to potvrdilo, jen
v Chrudimi to nevyšlo. A zrovna tenhle zápas
od nás nebyl až tak špatný.
V téhle sezoně ses už prosadil před bránou soupeře – dal jsi dost neuvěřitelný
gól v Sokolově...
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(směje se) V tom zápase jsem měl asi nějaký
otřes mozku, nebo co. Bylo to 2:0, v týdnu
před tím nám trenér pouštěl na videu Real
Madrid a říkal, že když někdo cítí, že může
útočit, ať si zaútočí. Možná jsem byl ještě
otřesený, ale řekl jsem si, že vyjedu,
a náhodou to vyšlo. V každém zápase to
ale zkoušet nebudu.
Nekoukali na tebe spoluhráči – v uvozovkách – jako blázni?
Myslím, že víc lidí koukalo jako blázen. Já
taky. Po tom zápase mi psalo hodně
známých, kde jsem se tam vzal.
V Sokolově jsi mimo jiné dohrával s obvázanou hlavou a v téhle sezoně to nebylo
naposledy. Čemu to připisuješ?
To vůbec nevím. Nikdy jsem takový problém
neměl, a teď jsem měl za dva měsíce dvakrát
roztrženou hlavu. Poprvé jsem šel sám do
souboje a roztrhl jsem si ji o hlavu útočníka,
ve druhém případě jsem odhlavičkoval míč
a útočník Vlašimi přiletěl pozdě do souboje
a srazil mě hlavou. Říkal jsem, že mám
poslední dobou hlavu jako skleničku.
Na druhou stranu to přispívá k obrazu
válečníka. Pěstuješ si ho?
Asi to ke mně patří. Vypadám tak, na hřišti
se tak chovám...

A po prvním zápase sezony v Táborsku jsi
z okna kabiny dirigoval pokřik s fanoušky.
Tyhle srandy, hecování, to já mám rád. Když
tam na nás začali fanoušci křičet pokřiky,
zbláznil jsem se a začal jsem to hecovat
taky. Tohle ke mně patří.
Vnímáš, že ses stal jejich oblíbencem?
Cítím, že mě podporují. Občas mi nějaký
fanoušek napíše, asi mě mají rádi. Třeba
proto, že jsem stejný blázen jako oni.
Znáš slavnou fotku Terryho Butchera ze
zápasu kvalifikace MS 1990 Švédsko – Anglie?
Jak byl celý v krvi? Tu fotku znám, jen jsem
nevěděl, že to je tenhle pán. Takhle jsem
dohrával zápas s Vlašimí, byl jsem taky celý
krvavý.
Jaký máš vzor?
V poslední době se mi líbí Sergio Ramos, to
je asi nejlepší stoper na světě. Můj nevětší
vzor je ale Michael Jordan. Co dokázal
v basketbalu... Tohohle člověka uznávám
nejvíc ze všech sportovců. Je neskutečné,
co pro svůj sport udělal.
Sám hraješ basket?
Občas si jdu zaházet na koš. Ale o Michaelu
Jordanovi jsem odmalička četl knížky, proste
V Sokolově dohrával Jan Kvída s obvazem
na roztržené hlavě.

mi přirostl k srdci. Mám ho rád kvůli tomu,
co dokázal.
jaký máš hlavní doplňkový sport? Tipoval
bych tě správně na nějaký bojový?
Moje přítelkyně má fitko, chodím tam s ní.
Začal jsem s ní dělat jógu, tam se protáhnu.
Jinak mám ale rád box, chodím na tréninky.
Snažím se to skloubit s tím, co děláme tady.
V Příbrami je trenér, který mě jednou dvakrát
týdně vezme na lekci, tam ze sebe vymlátím
emoce. Je to zrovna pán, který hlídá pana
Starku, takže to je dobrý trenér. (směje se)
Pomáhá ti to ve fotbale?
Mně to kdysi doporučil trenér Csaplár
v Příbrami. Řekl mi, že box mě udrží v koncentraci, jsem při něm celou dobu na
špičkách. Začalo mě to bavit, už chodím tak
dva roky. Vždycky se tam vymlátím a jsem
klidnější. Chtěl jsem to praktikovat i dva dny
před zápasem, abych se uklidnil na něj, ale
je to dost náročné. Asi to nebudu riskovat.
Chodím se tam spíš odreagovat, že bych
šel do ringu s Tysonem, to asi ne.
Jak častý kontakt udržuješ s bráchou Pepou, který působí v Nijmegenu?
V každodenním. Píšeme si zprávy, on sem
jezdí na srazy reprezentace. Vždycky ho rád

Do soubojů chodí Jan Kvída naplno.
vidím, pokecáme o fotbale... Je mezi námi
šest let, ale vztah máme nadstandardní.
Jako malí jsme se pošťuchovali, já jsem byl
ten silnější, teď je to naopak. Vrací mi to, ale
je to všechno ve srandě. Pomáháme si –
když jsem v prvním kole nehrál, hned mi
volal, ať si z toho nic nedělám, že šance
přijde. Teď zase nehrál on, volal jsem zase
já jemu, ať je v klidu.
Pepa zvolil zajímavou cestu kariérou, do
Nizozemska šel už v osmnácti. Je to pro
něj dobře?
Stoprocentně. Taková šance se jen tak nenaskytne – hraje tam fotbal, naučí se jazyk,
vidí, jak to chodí v jiné zemi. Když v zahraničí
ještě pár let vydrží, bude se mít dobře. To
mu přeju. Měl nabídky z druhé anglické ligy,
z Rakouska, teď je ve druhé holandské
v klubu, který má ambice vrátit se do první.
Odešel v osmnácti a hned se s ním začalo
pracovat jinak, než jak by se s ním pracovalo
tady. Kdyby tehdy neodešel, možná by teď
byl v juniorce Příbrami.
Ty jsi měl kariéru dosud hodně odlišnou
od něj, skoro každý půlrok jsi byl na hostování někde jinde. Co ti to dalo a vzalo?
Kdyby mi tehdy přišla nabídka ze zahraničí,
-10-

asi bych taky bal teď jinde. Tohle mi dalo
spoustu nervů, protože jsem byl opravdu
každý půlrok někde jinde. V Příbrami mi
pořád dávali najevo, že mě tam nechtějí,
pořád jsem se obrňoval. Neustále jsem chtěl
Příbrami dokazovat, že dělá chybu. Když
z ní odešli obránci, museli mě už postavit
a já jsem odehrál devět zápasů v první lize
v relativním klidu. Najednou koukali, jak to,
že jsem nehrál předtím.
Cítíš, že v Hradci se ti kariéra konečně
stabilizuje?
Jsem strašně rád, že jsem tady zůstal a nemusel jsem nikam jinam. Z těch hostování
jsem už byl nesvůj, v Příbrami jsem v minulé
sezoně říkal, že už tam být nechci. Oni mi
ale nabídli smlouvu, řekli, že budu mít jinou
pozici. Ve druhé lize jsem začal jako kapitán
a v sedmém kole jsem seděl na střídačce.
Tak jsem řekl: Děkuju, líbilo se mi tady, ale
chci odejít. Přišla nabídka z Hradce, tady
jsem podepsal smlouvu na dva roky
a doufám, že tady dva roky vydržím.
To je tvůj osobní cíl v Hradci?
Chtěl bych si tady zahrát ligu. Je mi jasné,
že záleží na stadionu, ale klub FC Hradec
Králové do ligy patří.

NEPŘÍJEmNý TŘINEC – VZPOmÍNKA
NA DRuHOLIGOVé ZÁPASY
V minulém ročníku jsme před zápasem s Třincem zavzpomínali na pouhé čtyři vzájemné
prvoligové zápasy ve fotbalové historii obou měst. Dnes si připomeneme nejzajímavější
druholigová střetnutí mezi Hradcem a Třincem. To první se odehrálo dávno, hodně dávno…
V ročníku 1964/1965 se oba týmy objevily
ve druhé lize, protože v minulé prvoligové
sezoně oba sestoupily. Na hřišti se potkaly
v jedenáctém kole, v neděli 8. listopadu, na
Všesportovním stadionu v Hradci Králové.
Pět tisíc diváků přivítalo domácí, kteří nastoupili ve složení: Jindra – Zelinka, Pičman,
Deutsch – Silbernágl, Pokorný –Rampas,
Kopečný, Landovský, Tauchen a Zikán, který
byl i kapitánem. Hradec byl po celý zápas
lepší a zvítězil 3:0. První gól dal ve 45. minutě
bombou z penalty Deutsch, v 76. minutě
přidal druhou trefu Kopečný a v 84. minutě
třetí Tauchen.
Po celý tento ročník to byly bodové dostihy
mezi oběma mužstvy. Rozhodující střet se
odehrál v neděli 6. června 1964 v Třinci,
který musel v zápase vyhrát. Osm tisíc

diváků vytvořilo na stadionu peklo, ale
domácí zápas psychicky nezvládli. Hradec,
skvěle takticky připravený trenérem
Havránkem, odehrál výborné utkání a odvezl
si bod za remízu 0:0. Na konci soutěže měli
Hradec a Třinec stejně bodů, ale skóre
hovořilo jasně pro Hradec. Jeho prvoligová
absence tak trvala jen jednu sezonu.
Byl to apríl, nebo nebyl? Tak se mohlo ptát
pouhých 600 diváků, když opouštěli 1.
dubna 1979 Všesportovní stadion, na němž
viděli prohru svého Spartaku s mužstvem TŽ
Třinec 0:5 (0:4). Tak vysokou porážku v mistrovském utkání ještě tento stadion nezažil.
Trenér Rudolf Šindler poslal na hřiště sestavu: Votruba (Ostrožlík) – Šmolka, Mudruňka, Knap, Skořepa – Pečenka, Rolko, Hůlka
– Horák, Finger (Sedliský), Mejtský.

V roce 1979 utrpěli Votroci s Třincem porážku 0:5 - v té době nejvyšší
prohru na Malšovickém stadionu.
Na zemi leží kapitán Jan Rolko.
- 11-
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to v neděli 17. září 2006 v Hradci Králové.
Hradci se nic nedařilo, obrovské chyby
Domácí se marně snažili po celý zápas něco
v obraně hosté v pohodě trestali.
vymyslet, a když už se zdálo, že zápas
Vysokou domácí výhru si připsal Spartak
skončí bezbrankovou remízou, šokoval ve
Hradec 25. dubna 1987. Bylo to v té slavné
čtvrté minutě nastaveného času soupeře i disezoně, kdy tým vedený trenérem Kollárem
váky střídající Szmek a rozhodl o senzační
vyhrál první národní ligu a po dlouhých šesti
výhře Třince.
letech se vrátil do nejvyšší soutěže. Vítězství
Na nejvyšší výhru ve vzájemných zápasech
4:0 (3:0) sledovalo 4300 diváků a ti viděli po
v domácím prostředí jsme si museli počkat
celý zápas koncert svého týmu, který hrál
až do sezony 2015/2016. V neděli 1. listov sestavě: Jelínek –Bergman, Mráz, Polák,
padu Hradec porazil Třinec 5:0 (1:0) a výhru
Macháček – Pospíšil, Kotal, Ringel – Jirásko,
zařídili hráči: Ottmar – Holeš, Nosek, Krmaš,
Černý, Mejtský. Střídal Matějka. Dvě branky
Plašil –Janoušek, Černý – Súkenník, Vlkadal Pavel Černý, jednu Polák a jednu Kotal.
nova, Malinský – Pázler. Střídali Zorvan,
Svůj nejlepším výkon v hradeckém dresu poSchwarz a Javůrek. Dvakrát rozvlnil síť Pázler,
dal v tomto zápase Josef Pospíšil, který přišel
jednou Malinský, Vlkanova a Pavel Černý. Už
Pod Lízátka na podzim 1986 z Prostějova.
ne hradecká legenda, ale jeho syn.
Byl to poslední vzájemný zápas těchto
soupeřů v bývalém ČeskoslovenAdam Vlkanova se podílel jedním gólem na výhře 5:0 nad
sku. Statistika je více než zajíTřincem v sezoně 2015/2016. Bylo to nejvyšší vítězství
mavá. V Třinci Hradec ze třinácti
Votroků ve vzájemných zápasech.
zápasů ani jednou nevyhrál. Pouze
čtyřikrát remizoval a devětkrát
prohrál. Na domácím poli desetkrát zvítězil, třikrát prohrál.
Necelých čtrnáct let trvalo, než se
tito dva soupeři opět střetli. Dne
6. srpna 2000 se přišlo v Hradci
na zápas podívat 2500 diváků.
Hosté hráli od 19. minuty již
pouze v devíti, po dvou vyloučeních, ovšem domácí se trápili
a zvítězili jen 2:1 (1:0). Trefili se
Pavel Černý a Michal Šmíd.
V odvetě, která se hrála 10.
března 2001, se zrodila vůbec
první – a zároveň zatím nejvyšší –
výhra Hradce v Třinci. Pod vedením trenéra Petra Uličného
vítězství 3:0 (0:0) vybojovala sestava: Svoboda – Homoláč, Rolko,
Dvořák, Lesák – Zoubek, Szabo,
Zemánek, Piták – Barbarič, Černý.
Střídali Šmíd a Moník. Dvě branky
vstřelil Pavel Černý, poslední byla
vlastní.
Právě Pavel Černý se tak ve třech
zápasech během čtrnácti let trefil
do třinecké sítě pětkrát, a nejvíce
tak přispěl k jasným výhrám.
V tomto století prohrál Hradec
s Třincem pouze jednou. Stalo se

SOuPISKA FC HRADEC KRÁLOVé
FORTUNA:NÁRODNí LIGA – podzim 2018

BRANKÁřI

12

OBRÁNcI

4

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

22

REALIZAČNÍ TÝM

POKORNÝ Jakub
11. 9. 1996
186 cm, 81 kg

20

OTTMAR Radim
8. 12. 1983
183 cm, 87 kg

STEJSKAL Jan
14. 2. 1997
190 cm, 85 kg

15

19

KVíDA
Jan
17. 1. 1991
192 cm, 88 kg

23

FINěK Daniel
25. 5. 2000
186 cm, 83 kg

KOPEČNÝ
Miloš
26. 12. 1993
178 cm, 76 kg

24

TRÁVNíČEK Michal
25. 2. 1998
175 cm, 70 kg

21

MARTINEC
Jakub
13. 3. 1998
185 cm, 75 kg

25

PLAŠIL Marek
19. 12. 1985
185 cm, 78 kg

POŠTULKA Tomáš – trenér brankářů
JIŘíK Jiří – vedoucí mužstva
KOBR Aleš – masér, kustod
KRAJÁK Ondřej – kondiční trenér
ŠOPÁK Stanislav, MUDr. – lékař
FRťALA Zdenko
trenér
-16-

PRÁŠIL Ondřej
asistent

KORBEL Martin, MUDr. – lékař
GRINAC Michal, MUDr. – lékař

#6 JIŘÍ MIKER
ÚTOČNÍK
*1998

SOuPISKA FC HRADEC KRÁLOVé
FORTUNA:NÁRODNí LIGA – podzim 2018

ZÁLOŽNÍcI

7

ZORVAN Filip
7. 4. 1996
172 cm, 70 kg

13

JANOUŠEK Jiří
17. 11. 1989
184 cm, 78 kg

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

14

HYNEK Tomáš
20. 9. 1997
183 cm, 79 kg

6

10

MATOUŠEK Martin
2. 5. 1995
180 cm, 79 kg

16

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

17

11

ČERNÝ Milan
16. 3. 1988
177 cm, 75 kg

27

JUKL Robert
28. 10. 1998
179 cm, 70 kg

28

úTOČNÍcI

3

8

MARTAN Ladislav
2. 10. 1989
177 cm, 78 kg

MIKER Jiří
1. 4. 1998
176 cm, 71 kg

KROPÁČEK René
5. 7. 1995
188 cm, 80 kg

DA SILVA Wesley
14. 7. 1996
184 cm, 83 kg

Přišli: Ďurděvič (FK Varnsdorf), Finěk (U19), Hynek (z host. Převýšov), Jukl (U21), Kopečný (Fastav Zlín),
Martinec (U21), Matoušek (Sparta), Stejskal (z host. Olympia Pr.), Trávníček (z host. Viktoria Žižkov), Pokorný
(host. B. Ostrava), Da Silva (host. Liberec). Odešli: Funda (host. Vyšehrad), Čech (host. Ústí nad Orlicí),
Hašek (host. Převýšov), Krátký a Lindr (Ústí n. L.), Mudra, Nosek, Súkenník a Pajer (uk. smlouvy), Pázler (Liberec), Schwarz (R. Čenstochová), Šípek (host. Chrudim), Vízek (host. Jihlava).
Management klubu: Ing. Jiří Sabou – výkonný ředitel, Mgr. Pavel Krmaš – sportovní manažer, Ing. Helena
Výborná – ekonomka, Milan Šedivý – obchodní úsek, Mgr. Michal Petrák – PR, komunikace a tiskový
mluvčí, Martin Černík – sekretář, Ladislav Škorpil – hlavní skaut, Milan Ptáček – správa sportovišť.
Představenstvo klubu: MUDr. Jan Michálek – předseda, Ing. Richard Jukl – místopředseda, Ing. Milan
Přibyl, Ph.D., PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., Jiří Kos – členové.
Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Milan Jaroš – členové.
- 17-

JuNIORSKý Tým FC HK
Sérii porážek uťala juniorka demolicí Příbrami
Na čísle čtyři se zastavila šňůra porážek hradecké juniorky. Poslední korálek na ni přibyl
v Plzni, pak se Votroci zvedli obdivuhodným způsobem. Doma vyřídili v 10. kole Juniorské
ligy Příbram 7:2 díky dvěma hattrickům. Ty si připsali Jiří Miker a testovaný útočník
Dmitrij Vorobjov.
9. kolo: Fc viktoria plzeň u21 – Fc Hradec Králové u21 3:2 (1:0)
Branky: 21. Kepl (pen.), 56. Kepl, 78. Kepl – 84. Soukeník, 90+3. Locker, ŽK: Svoboda,
O. Pek – Kropáček, Vukčevič, Rozhodčí: Severýn – Vlasjuk, Kotalík. 50 diváků.
Viktoria Plzeň U21: Sváček – O. Pek (C) (46. Bartůněk), Hranáč, Hájek, Svoboda – Bucha,
Procházka – Arzberger (72. Petr), Řezáč (88. Patrovský), Pihrt (62. J. Pek) – Kepl (90+1.
Brož). FCHK U21: Mach – Finěk, Vukčevič (C), Locker, Kadlec (60. Gjinollari) – Bičiště (75.
Petřík), Soukeník, Vobejda, Hynek (66. Dermedjan) – Miker – Kropáček (46. Kundrt).
Hradec vstoupil v Plzni do utkání aktivně, ale od patnácté minuty převzali iniciativu domácí.
Votrokům dělal problémy hlavně útočník Tomáš Kepl. Ten ve dvacáté minutě jednu svou
velkou šanci neproměnil, o minutu později ale otevřel skóre z penalty. Stejný střelec se radoval také po deseti minutách druhé půle, kdy dorazil do brány střelu odraženou od tyče.
Hradečtí pak ožili a ve slušné příležitosti se objevil Dominik Soukeník. Toho však vychytal
brankář Západočechů Dominik Sváček. Záložník domácích Petr Řezáč pak ztroskotal na
Ondřeji Machovi, ten jeho ránu vykopl nohama. Ještě v 78. minutě se ale znovu trefil Kepl
a završil svůj hattrick. Votroci v závěru zápasu zabrali a utkání ještě zdramatizovali. Jan Vobejda z otočky připravil střeleckou pozici pro Soukeníka, ten se prosadil a snížil na rozdíl
dvou gólů. V nastaveném čase si pak na centrovaný míč naskočil Josef Locker a upravil na
2:3. Snížení však přišlo příliš pozdě, a Votroci tak porážku neodvrátili.

V Plzni Votroci dotáhli z 0:3
na 2:3, vyrovnat už nestihli.
-18-

Karel Krejčík, trenér: „Deset patnáct minut se nám dařilo, pak nás domácí začali přehrávat.
Dostali jsme laciný gól, Kropáček byl na půlící čáře v ofsajdu, naši hráči pozdě zareagovali,
mysleli si, že máme míč, a byla z toho penalta. Do poločasu byla Plzeň lepší, pak jsme provedli nějaké změny a měli jsme tlak i šance. Kvalitněji jsme presovali. Potom jsme ale
dostali další dva góly po hrubých individuálních chybách, těch se musíme do budoucnosti
vyvarovat. Na závěr jsme ještě skóre upravili na přijatelný výsledek, ale Plzeň nás celý
zápas předčila přímočarostí a důrazem. Nastoupili za ni hráči z ligového kádru, Hájek,
Bucha a Procházka, ti byli znát.“
10. kolo: Fc Hradec Králové u21 – 1. FK příbram u21 7:2 (4:1)
Branky: 25., 52. a 72 Miker, 40., 45. a 54. Vorobjov, 31. Soukeník – 9. a 70. (pen.) Keita. Rozhodčí: GInzel – Arnošt, Vodrážka. ŽK: Bičiště, Miker – Duda, Klán, Jelínek. 63 diváků. FCHK
U21: Stejskal – Finěk (82. Králíček), Kundrt, Locker, Gjinollari (77. Kadlec) – Soukeník, Vobejda – Hynek, Bičiště (54. Petřík), Miker (82. Brůža) – Vorobjov (73. Dermedjan). 1. FK Příbram U21: Kočí – Hloušek (70. Jelínek), Holek (46. Petrlík), Pecka, Mezera – Kilián, Duda –
Klán (81. Čížek), Lukavský, Polák – Keita.
Utkání začali lépe hosté a už v 9. min. šli do vedení. Akci po levé straně a zpětnou přihrávku
zakončil přesnou střelou Ibrahim Keita. Inkasovaný gól ale probral Votroky a od té doby byl na
hřišti jen jeden tým. Ve 25. minutě utekl po pravé straně Dmitrij Vorobjov, který je v Hradci na
testech, brankář Ondřej Kočí jeho střelu vyrazil jen před prázdnou bránu a do ní snadno dorazil
Jiří Miker. O pět minut později se dorážkou střely Tomáše Hynka prosadil Dominik Soukeník
a Hradečtí nadále dominovali. Obrana hostů si neuměla poradit hlavně s dobře kombinujícími
Mikerem a Vorobjovem – druhý jmenovaný udělal po přihrávce toho prvního kličku brankáři
a efektně zakončil do prázdné brány. Ještě před poločasem přidal ruský útočník svůj druhý
gól, když mu po centru z pravé strany opět před odkrytou bránu vrátil míč Miker.
Také hned po přestávce domácí pokračovali v ofenzivní aktivitě a s lepší koncovkou mohli
skóre navyšovat ještě výrazněji. Dvě velké šance Dominika Bičištěho, Mikerův přímý volný
kop z hranice vápna ani Vorobjovova vyložená příležitost ale v bráně neskončily. Pátý gól
přidal Miker v 52. minutě, když z hranice šestnáctky prostřelil Kočího. Vzápětí klepl Vorobjov
patičkou do brány přízemní centr Davida Gjinollariho a bylo to 6:1. Šance Votroků neustávaly
– Hynek v dobré pozici přestřelil bránu, Daniel Finěk trefil křížnou střelou tyč. Hosté se dvacet
minut před koncem prosadili z penalty, kterou proměnil Keita, poslední slovo ale měli Votroci.
Po rohovém kopu centroval Hynek,
z hranice vápna se nádherně trefil
z voleje Miker – stylově tak uzavřel
skóre na konečných 7:2.
jan vobejda, záložník: „Ze začátku jsme hráli špatně, byli jsme
daleko od hráčů, pozdě jsme dostupovali útočníky, ale potom jsme
se vzchopili a celý zápas jsme dominovali. Impulzem byl asi ten gól,
co jsme dostali. Vzchopili jsme se,
věděli jsme, že dnes už potřebujeme vyhrát. To nás nakoplo. Vepředu jsme měli posily z áčka
a bylo to znát. Pomohl nám Dmitrij
Vorobjov, je silný a zkušený, udrží
hodně balonů a je gólový. Myslím,
že by to mohla být dobrá posila.“

V utkání s Příbramí si připsal
hattrick Dmitrij Vorobjov, který je v klubu na testech.

ALEš KObR: mASéR DO KAbINY PRVNÍ
PŘICHÁZÍ A POSLEDNÍ Z NÍ ODCHÁZÍ
Kolem hradeckého A týmu není nikdo, kdo by se v jeho kabině pohyboval déle než
ALEš KOBR. Masér a kustod se stará o svaly Votroků i jejich tréninkové vybavení
bezmála dvacet let. „Hráči mi můžou kdykoli zavolat, jsem tady pro ně. Čtyřiadvacet
hodin denně,“ říká srdcař z Hořic.
jak dlouho děláš maséra?
Od osmnácti, takže sedmadvacet let. Vystudoval jsem střední zdravotní školu, obor
zdravotní sestra, k tomu jsem si udělal
v Gottwaldově roční masérský kurz. V Hradci
jsem začal v roce 1990 u žáků, pak jsem se
přes dorost dostal k áčku v roce 1997.
Nejdřív jsem chodil pomáhat Zdeňkovi
Doležalovi, který je dnes na pravdě Boží. To
byl můj nejlepší učitel. Na plný úvazek jsem
u áčka začal dělat v roce 1999 a tím se mi
splnil sen. V první lize jsem tehdy byl jedním
z nejmladších masérů.
potom jsi šel do Teplic.
Tam si mě vybral Karel Mališ, tehdejší
fyzioterapeut národního týmu. Pracoval jsem
tam od roku 2000 osm let, poznal jsem tam
Zdenka Frťalu, Tomáše Poštulku, Jirku

Sabou, Pavla Krmaše. Všichni mi prošli pod
rukama jako hráči. Zažili jsme evropské poháry, podívali jsme se na krásné stadiony
jako Celtic Glasgow, Feyenoord Rotterdam...
V Teplicích jsem skončil, když přišel Petr
Rada a přivedl si celý svůj realizační tým.
Po půlroce jsem nastoupil zpátky do Hradce
a od té doby jsem tady. Měl jsem i jiné
nabídky, ale Hradci jsem vděčný a nedám
na něj dopustit. V posledních dvou letech
jsem dělal kustoda, masér jsem zase od
nové sezony.
Teď děláš obojí. je to hodně náročné?
Náročné to je v tom, že člověk lítá. Mám ale
dvě vynikající kolegyně v prádelně, které mi
připravují věci pro áčko a já je jen rozhodím,
jak je potřeba. Dá se to skloubit, ale musím
si to naplánovat.

Aleš Kobr o sobě říká, že je pes na pořádek. V masérně to podle toho vypadá.
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Zmínil jsi legendárního Zdeňka Doležala,
kterému se přezdívalo Hrášek. co ses od
něj naučil?
Pořádek a disciplínu. Když je trénink od deseti, jsem v kabině od sedmi spolu s uklízečkami. Připravuješ věci, pití, před zápasem
ovoce... Když hráč přijde do kabiny, musí
vědět, že je všechno v pohodě. Jsem pes na
pořádek, kolikrát musím kluky dusit, že když
si něco půjčí, musejí to vrátit na místo. Ale
zase vědí, že všechno bude připravené.
A taky jsem se naučil to, že se drží kabina.
Masér do ní chodí první a poslední z ní. Trenér
je táta hráčů, já jsem jejich máma. Můžou za
mnou přijít kdykoli, říkám jim, že všechno se
dá řešit, ale musím to vědět včas.
jsi jejich zpovědník? O masérech se to
říká.
Ano, je to tak. Chodí za mnou, popovídáme
si, z kabiny samozřejmě nic nejde.
co je nejkurióznější, co jsi s nimi řešil?
Kuriózní snad ani ne, ale někdy třeba
přespávali u mě. Když dojížděli, potřebovali
regeneraci a zároveň se dostat včas na
trénink, nechal jsem je přespat u sebe.
jak je pro tebe důležité to, že ti jako hráči
prošli rukama lidé z vedení klubu
i trenéři?
Je cítit, že je znám. Máme k sobě bližší vztah, vědí, jaký jsem masér, já vím, co oni
chtějí. Zažil jsem patnáct trenérů, každý si
řekl, co chce. To platí i pro Zdenka Frťalu.
Ten má jako trenér velkou autoritu. jak
se změnil od doby, kdy hrával?
Nezměnil. On měl autoritu už jako hráč –
v Teplicích jsem byl, když patřil mezi starší.
A v kabině měl velké slovo už tehdy.
co od tebe vyžaduje? Liší se v něčem od
jiných trenérů?
Je trochu podobný jako Bohouš Pilný. Před
každým tréninkem chce ode mě ráno zprávu
o zdravotním stavu hráčů. Ten konzultuju se
všemi našimi doktory i s fyzioterapeutkou
Evou Baranovou a tlumočím trenérovi.
Řeším zdravotní stránku a pořádek v kabině.
Zdenko ví, že do tréninkového procesu bych
si nedovolil zasahovat.
Kdo v hradecké kabině je ohledně rehabilitace největší profík?
Hlavně starší hráči. Mára Plašil, Radim
Ottmar, Milan Černý, ale už se naučili

i mladší, kteří mě znají dlouho. Třeba Filip
Zorvan. Oni vědí, že na ně vždycky budu
mít čas. Dvacet čtyři hodin denně. Kdykoli
se domluvíme, když něco potřebují. Od toho
jsem tady. Ctím to, co mi říkal Hrášek: Když
se hráčům bude dařit a budou vyhrávat, máš
z toho radost, dobrý pocit a taky peníze.
Mluvil jsi o tom, že jsi pes na pořádek.
s kým jsi v kariéře nejvíc válčil?
Kvůli pořádku s Jirkou Lindrem. Vynikající
člověk, velmi chytrý, ale nepořádný. Sám to
přiznává, že je takový. Vím, že kluci nejsou
slečinky, každý je nějaký. Já zase třeba
neumím vařit a zažil jsem hodně hráčů, kteří
třeba vaří fantasticky. Já se učím od nich
a oni ode mě.
Na kterého trenéra nejradši vzpomínáš?
Číslo jedna je určitě Petr Uličný. Když se
potkáme, dokonce mi vždycky říká, že jsem
jeho nevlastní kluk. To je vynikající člověk.
Taky Vlasta Mareček, dnes už nebožtík.
Člověk si něco vezme od každého trenéra,
ale tihle byli nejlepší. Zdeno Frťala nebo Bohouš Pilný mi zase jsou bližší v tom, že jsem
je zažil jako hráče.
Hodně fotbalistů říká, že v Hradci je dobrá
kabina. Můžeš to potvrdit?
Určitě. Teď už jo. Byla doba, kdy to tak úplně
neplatilo, ale teď je to jedno z nejlepších období. A začíná to od vedení – vyměnilo se,
strašně je znát, že Jirka Sabou a Pavel Krmaš jsou s trenéry a hráči každý den. Kluci
to ocení, třeba s Pavlem tady někteří hráli,
odehrál něco v Bundeslize, a když s nimi je
pořád, kluci cítí, že jsme všichni na jedné
lodi.
říkal jsi, že masér první přichází a poslední odchází. Kolik času trávíš na stadionu?
Když to zprůměruju, tak třeba dvanáct hodin.
Domů do Hořic se dostanu tak dvakrát
v týdnu. Není to daleko, já mám ale
hendikep, že neřídím. Toho se bojím. Když
spím tady, ušetřím peníze i čas, který můžu
věnovat klukům. Člověk musí něco obětovat
– já jsem svobodný, děti nemám, ale když
tohle chci dělat naplno, nesmím koukat na
hodiny.
Hodně sleduješ hráče, kteří z Hradce
odešli. jsi s nimi i v pravidelném kontaktu, že ano?
- 21-

Masérem je Aleš Kobr už sedmadvacet let.
Určitě, hodně. Kvůli Kubovi Chlebounovi
a Tomáši Jirsákovi jsem si založil i Facebook,
i když na počítači moc neumím. Takhle jsem
si s nimi mohl psát, když byli v cizině.
A občas si na Facebooku napíšu i s Edinem
Džekem, kterého jsem zažil v Teplicích.
Pořád sleduju i jejich výsledky. Vědí o mně,
že jsem zatížený na Bundesligu, tam je na
vrcholu i masérská profese, tak hodně
koukám na práci německých masérů. To je
špička.
-22-

s kým z bývalých hráčů jsi nejvíc v kontaktu? Kdo ti zůstal jako největší kamarád?
Od Edina Džeka mám dresy, jeden klubový,
jeden z nároďáku. Dodnes kamarádím
s Tomášem Holešem, Péťou Schwarzem,
které jsem tady zažil od jejich čtrnácti patnácti let. Občas si zavolám nebo napíšu
s Pavlem Verbířem, Tomášem Hunalem,
Davidem Zoubkem a jsem rád, že v Hradci
trénuje mládež David Homoláč.

Jeden projekt – spousta]içLWNĪ
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ROZLOSOVÁNÍ A VýSLEDKY
FORTUNA:NÁRODNí LIGA – podzim 2018
2. kolo (21. 7. 2018)
Ústí n/L – Sokolov
Znojmo – Varnsdorf
Pardubice – Vítkovice
Prostějov – Vlašim
Žižkov – Chrudim
České Buděj. – Třinec
Táborsko – Hradec Král.
Brno – Jihlava

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

6. kolo (25. 8. 2018)
Jihlava – Vítkovice
Třinec – Táborsko
Chrudim – Sokolov
Prostějov – Brno
Žižkov – Znojmo
varnsdorf – Hradec Král.
Vlašim – Pardubice
České Buděj. – Ústí n/L

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

11. kolo (6. 10. 2018)
Vítkovice – Vlašim
Znojmo – Brno
Jihlava – Chrudim
Pardubice – Ústí n/L
Sokolov – České Buděj.
Táborsko – Prostějov
Hradec Králové – Třinec
Varnsdorf – Žižkov

2. kolo (28. 7. 2018)
Vítkovice – Sokolov
Jihlava – Pardubice
Třinec – Prostějov
Chrudim – Ústí n/L
Žižkov – České Buděj.
Varnsdorf – Táborsko
Vlašim – Brno
Hradec Králové – Znojmo

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

7. kolo (2. 9. 2018)
Vítkovice – Třinec
Ústí n/L – Brno
Znojmo – Prostějov
Pardubice – České Buděj.
Sokolov – Žižkov
Táborsko – Chrudim
Hradec Králové – vlašim
Varnsdorf – Jihlava

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

12. kolo (20. 10. 2018)
Znojmo – Pardubice
Ústí n/L – Táborsko
Třinec – Chrudim
Prostějov – Vítkovice
Žižkov – Jihlava
Vlašim – Varnsdorf
České Buděj. – Hradec Král.
Brno – Sokolov

3. kolo (4. 8. 2018)
Ústí n/L – Třinec
Znojmo – Jihlava
Pardubice – Varnsdorf
sokolov – Hradec Králové
Prostějov – Žižkov
Táborsko – Vítkovice
České Buděj. – Vlašim
Brno – Chrudim

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

8. kolo (15. 9. 2018)
jihlava – Hradec Králové
Třinec – Sokolov
Chrudim – Varnsdorf
Prostějov – Ústí n/L
Žižkov – Pardubice
Vlašim – Znojmo
České Buděj. – Vítkovice
Brno – Táborsko

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

13. kolo (27. 10. 2018)
Vítkovice – Žižkov
Jihlava – Prostějov
Sokolov – Pardubice
Třinec – Vlašim
Chrudim – České Buděj.
Táborsko – Znojmo
Varnsdorf – Ústí n/L
Hradec Králové – Brno

4. kolo (11. 8. 2018)
Jihlava – Táborsko
Třinec – Pardubice
Chrudim – Znojmo
Žižkov – Brno
Varnsdorf – Sokolov
Vlašim – Ústí n/L
České Buděj. – Prostějov
Hradec Král. – vítkovice

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

9. kolo (22. 9. 2018)
Vítkovice – Chrudim
Znojmo – Ústí n/L
Jihlava – Vlašim
Pardubice – Brno
Sokolov – Prostějov
Hradec Králové – Žižkov
Táborsko – České Buděj.
Varnsdorf – Třinec

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

14. kolo (3. 11. 2018)
Znojmo – Sokolov
ústí n/L – Hradec Králové
Pardubice – Táborsko
Prostějov – Varnsdorf
Žižkov – Třinec
Vlašim – Chrudim
České Buděj. – Jihlava
Brno – Vítkovice

5. kolo (18. 8. 2018)
Vítkovice – Varnsdorf
Ústí n/L – Žižkov
Znojmo – Třinec
Pardubice – Chrudim
Sokolov – Jihlava
prostějov – Hradec Král.
Táborsko – Vlašim
Brno – České Buděj.

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

10. kolo (29. 9. 2018)
Ústí n/L – Vítkovice
Třinec – Jihlava
chrudim – Hradec Král.
Prostějov – Pardubice
Žižkov – Táborsko
Vlašim – Sokolov
České Buděj. – Znojmo
Brno – Varnsdorf

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

15. kolo (10. 11. 2018)
Vítkovice – Znojmo
Jihlava – Ústí n/L
Sokolov – Táborsko
Třinec – Brno
Chrudim – Prostějov
Varnsdorf – České Buděj.
Vlašim – Žižkov
Hradec Králové – pardubice
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