
MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ
Sobota 27. října 2018 v 17.15 hod.

Zápas 13. kola

FC Hradec Králové – FC Zbrojovka Brno

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

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

Program 13. kola (27. 10. 2018) Program 14. kola (3. 11. 2018)

partneři utkání:



JSME HRADEC!
VOTROCI FOTILI KALENDÁŘ

Rokem 2019 budou fanoušky Votroků provázet exkluzivní snímky fotbalistů a fotbalistek
FC Hradec Králové. Fotografie na nástěnný kalendář vznikaly během září u dominant
města a ukazují, že černobílý klub je pevnou součástí Hradce. Kalendář bude už brzy
k dostání v klubovém fanshopu. Podívejte se na obrázky ze zákulisí jeho vzniku!



O DnEšníM SOupEŘi
FC Zbrojovka Brno
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ROK ZALOŽENÍ 1913
KLuBOvé BARvy červená a bílá
NEjvětšÍ ÚspěcHy Mistr Československa (1977/1978), vítěz Československého 

poháru (1959/1960), účastník PMEZ – 2. kolo (1978/1979), 
čtvrtfinalista PVP (1960/1961), 2x čtvrtfinalista Veletržního 
poháru/Poháru UEFA (1963/1964 a 1979/1980).

vEDENÍ KLuBu Václav Bartoněk – předseda představenstva
Tomáš Požár – sportovní manažer

stADION Stadion Srbská, kapacita 10 200

HIstORIcKÁ 59 zápasů
BILANcE 22 výher Hradce/15 remíz/22 výher Brna, skóre 65:72

pOsLEDNÍ 19. 3. 2017 – Malšovický stadion – ePojisteni.cz liga
vZÁjEMNÝ FC Hradec Králové – FC Zbrojovka Brno 0:0 (0:0)
ZÁpAs Rozhodčí: Proske – Kotalík, Kříž. ŽK: 46. Schwarz – 5. Pavlík, 61.

Jakub Šural, 88. Řezníček. Počet diváků: 1931. FCHK: Ottmar –
Mudra, Hůlka, Nosek, Krátký – P. Černý (83. Žondra), Schwarz
(70. Trubač), M. Černý, Janoušek, Malinský – Šípek (57. Pázler).
Brno: Melichárek – Jakub Šural, Pavlík (19. Vraštil), Kijanskas, T.
Jablonský – Zavadil, Polák – Olansunkanmi (88. Litsingi), Krejčí
(75. Sedlák), Lutonský – Řezníček

Antonín Růsek
útočník

Pavel Eismann
obránce

Lukáš Magera
útočník



SOupiSKA FC ZBROJOvKA BRnO
FORTUNA:NÁRODNí LIGA – podzim 2018
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Brankáři:        1       MELICHÁREK       Dušan        29. 11. 1983       34 let     196 cm, 93 kg
                        3       HALOUSKA          Pavel           23. 5. 1995       23 let     194 cm, 93 kg

Obránci:         2       CHyLA                  Tomáš         12. 6. 2000       18 let                
                        3       GÁČ                      David           23. 1. 1998       20 let     192 cm, 75 kg
                        4       PAVLíK                  Petr              22. 7. 1987       31 let     190 cm, 92 kg
                        5       EISMANN             Pavel           20. 8. 1984       34 let     181 cm, 75 kg
                     13       VRAŠTIL               Lukáš          10. 3. 1994       24 let     185 cm, 77 kg
                     15       ŠURAL                  Jakub            1. 7. 1996       22 let     181 cm, 80 kg
                     20       GOMES                Francisco      2. 6. 1988       30 let     178 cm, 76 kg
                     25       KRyŠTůFEK         Lukáš          15. 8. 1992       26 let     185 cm, 76 kg
                     73       SUKUP                  Ondřej         8. 12. 1988       29 let     179 cm, 72 kg

Záložníci:        9       JAMBOR               Dan           23. 11. 1999       18 let                
                     10       ASHIRU                Musefiu Ol.  26. 6. 1994       24 let     170 cm, 74 kg
                     11       KREJČí                 Ladislav       20. 4. 1999       19 let     187 cm, 80 kg
                     16       SEDLÁK                Jan            25. 10. 1994       23 let     180 cm, 72 kg
                     18       KŘíŽ                      Dominik       25. 9. 1999       19 let                
                     19       LUTONSKý           Milan           10. 8. 1993       25 let     174 cm, 73 kg
                     24       ŠTEPANOVSKý    Peter            12. 1. 1988       30 let     176 cm, 75 kg
                     27       BARIŠ                   Damián        9. 12. 1994       23 let     178 cm, 75 kg
                     36       BARTOLOMEU     Robert         3. 12. 1993       24 let     172 cm, 73 kg

Útočníci:       17       MAGERA              Lukáš          17. 1. 1983       35 let     195 cm, 88 kg
                     23       ŠKODA                 Michal           1. 3. 1988       30 let     191 cm, 83 kg
                     32       RůSEK                  Antonín        22. 3. 1999       19 let     187 cm, 82 kg
                     77       ZIKL                      Martin          13. 6. 1999       19 let     188 cm, 85 kg

Realizační tým: Pavel ŠUSTR – trenér, Petr MALéŘ – asistent trenéra, Martin DOLEŽAL –
trenér brankářů, Libor DOŠEK – vedoucí mužstva, Jiří HAVLíČEK – kustod, Jan CACEK –
kondiční trenér, Ivan JANSKý – fyzioterapeut, MUDr. Petr GÁL, MUDr. Milan NOVOTNý,
MUDr. Šimon ONDRUŠ – lékaři, Petr DOUBRAVA, Jiří BíLý – maséři.

přišli: Bariš (Zlaté Moravce), Magera (Mladá Boleslav), Eismann (Karviná), Štepanovský
(Karviná), Bartolomeu (Zlín), Gáč, Přichystal (z host. Frýdek-Místek). Odešli: Bazeljuk (uk.
host. Chabarovsk), Kijanskas (Hapoel Ashkelon), Acosta (Jablonec), Kratochvíl (uk.  host.
Jablonec) Juhar (Diósgyör), O. a M. Vintrovi (host. Vyškov), Přichystal, Černín (host.
Líšeň), Rybička (host. Chrudim), Zukal (host. Pardubice), Sokol (Pardubice), Kučera
(Znojmo), Pilík (Honvéd Budapešť), Polák (Prostějov).



OHléDnutí ZA MinulýMi ZápASY
11.–12. kolo FORTUNA:NÁRODNí LIGy 2018/2019
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Zdenko Frťala, trenér:
„Byl to hodně nefotbalový zá-
pas, z toho vyplývala bo-
jovnost. Tou jsme dokázali tři
body urvat. Už před zápasem
jsem avizoval, že nebudeme
bre čet nad tím, že máme

zraněné hráče. Kvalita našeho projevu nebyla
taková, jakou bychom si před stavovali, ale
někdy jsou tyhle body důležitější, než když

vyhrajete 4:0.“
Milan Černý, záložník:
„Bylo to těžké, oddřeli jsme
to. Žádná fotbalová krása to
asi nebyla, ale vyhrát před
repre pauzou je vždycky
lepší. Trochu byly znát ab-

sence v ofenzivě, ale nastoupili typologicky
jiní hráči. Trochu jsme si na to zvykali, ale
nakonec jsme si poradili. Věděl jsem, kam
penaltu kopnu, možná to teď změním, abych
gólmany trochu zmátl.“

Dmitrij vorobjev, útočník:
„Byl jsem nervózní, soupeř
dobře bránil a hrál organi -
zovaně. Dali jsme jen jeden
gól, na vítězství to ale naštěstí
stačilo. Když jsem nasál at-
mosféru zápasu, tak jsem se

trochu uklidnil. Měl jsem velkou šanci, ale
bohužel se mi nepodařilo dát gól. Míč se ke
mně odrazil od obránce, neměl jsem čas na
reakci. Tak jsem jen nastavil nohu, od ní se
balon bohužel odrazil mimo.“

11. kolo: FC Hradec Králové – FK Fotbal Třinec 1:0
Hradci chybělo hned několik zraněných a nemocných hráčů a na výkonu to bylo znát.
Utkání s Třincem bylo spíš bojem než fotbalem, rozhodčí ukázal dvanáct žlutých karet.
O výhře Votroků rozhodl až proměněnou penaltou Milan Černý.

11. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 7. 10. 2018:
FC HK – FK Fotbal Třinec 1:0 (0:0). Br.: 62. Černý z
pen. Rozh.: Mikyska – Pelikán, Batík. ŽK: 17. Miker,
43. Urma, 52. Jukl, 56. Martinec, 58. Ko pečný, 73.
Ottmar, 81. da Silva – 20. Čelůstka, 50. Šumbera,
61. Bedecs, 73. Hejný. ČK: 90. Da Silva. 912 diváků.

FCHK: Ottmar – Kopečný, Pokorný, Martinec, Urma
– Janoušek (46. Vorobjev), Jukl – Miker (77. Hynek),
Černý, Martan (87. Kvída) – da Silva.
Třinec: Adamuška – Kušnír (23. Schwendt),
Čelůstka, Bedecs, Janoščín – Janošík, R. Vaněk I.,
Weber, Šumbera – Omasta – Hejný (75. Dedič).

12. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 19. 10. 2018:
SK Dynamo Č. Budějovice – FC HK 3:1 (2:1)
Branky: 11. a 32. a 67. Ledecký – 31. Kopečný.
Rozhodčí: Julínek – Pospíšil, Podaný. ŽK: 42.
Havelka, 80. Javorek – 73. Černý. 1432 diváků.
SK Dynamo České Budějovice: Staněk – Kladrub-

ský, L. Havel, P. Novák, Helešic – Havelka, Javorek
– Kovaľ (77. Šplíchal), Grajciar (46. Čavoš), Mršić
– Ledecký (87. Táborský).
FCHK: Ottmar – Kopečný, J. Pokorný, Martinec,
Plašil – Janoušek – Martan (57. Kvída), M. Černý,
Ďurděvić, Urma (87. Kadlec) – Vorobjev (57. Miker).

Příprava, 12. 10. 2018:
FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 2:6 (2:2)
Branky: 6. Džafič, 26. Novák – 18. Martan, 39.
Ďurděvić z pen., 52. da Silva, 74. Soukeník, 76.
Janoušek, 80. Kropáček. Rozhodčí: Pechanec –
Melichar, Pospíšil. Bez karet.
FKMB: Kamenár (46. Mikulec) – Křapka (41. Zabi-
lanský), Toml, Kopa, Mareš (46. Rudzan) – Hubínek

(68. Yerkhov), Valenta (78. Dib) – Diviš (46. David
Novák), Matějovský (46. Komárek), Daniel Novák –
Džafič (61. Šimon).
FCHK: Ottmar (46. Mach) – Kopečný (63. Hynek),
Pokorný, Kvída (46. Martinec), Plašil – Ďurděvić
(63. Soukeník), Jukl (46. Černý), Janoušek, Urma
(63. Kadlec) – Martan (63. Kropáček), Vorobjev
(46. da Silva).
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Zdenko Frťala, trenér:
„Náš výkon nebyl špatný, ale
rozhodlo, že jsme udělali dvě
chyby, které nás stály mini-
málně bod. My jsme nebyli
nebezpeční kolem vápna
nebo ve vápně, i když jsme

opticky měli převahu. Finální nebo předfi-
nální situace jsme ale nezvládali. O kvalitách
Davida Ledeckého jsme věděli, dnes je pro-
kázal. Mě ale zklamal jeho charakter – byl

u nás na všem jsme byli do-
mluvení, a o tom, že šel do
Budějovic, rozhodly peníze.“
Miloš Kopečný, obránce:
„Prohru koušu těžce, chtěli
jsme odvézt aspoň bod.
Nedali jsme si pozor na jejich

hlavní zbraň Davida Ledeckého, a on nám
dá hattrick. Hráli jsme dobře a prohráli jsme,
minule jsme hráli špatně a vyhráli. Bral bych
spíš, kdybychom zase hráli špatně a měli tři
body.“

jakub Martinec, obránce:
„Průběh zápasu neodpovídal
tomu, jak utkání dopadlo. Na
Ledeckého jsme se připra -
vovali, věděli jsme, že je silný
v hlavičkových soubojích,
a stejně nám dá tři góly. Ve

druhé půli jsem šel do útoku s tím, že dám
gól, bohužel se to nepovedlo. Měl jsem
velkou šanci levačkou, bohužel jsem se ne-
trefil. Šlo to proměnit. Chyběli nám kluci,
kteří jsou zranění nebo vykartovaní, ale měli
jsme si s tím poradit líp.“

12. kolo: SK Dyn. České Budějovice – FC Hradec Král. 3:1
Na jihu Čech podali Votroci sympatický výkon, svého soupeře předčili v počtu střel
i v držení míče a v dalších ukazatelích. Ne však v tom nejdůležitějším – přihrávající Jiří
Kladrubský a střílející David Ledecký zařídili výhru Dynama 3:1. Svůj první gól za Hradec
dal Miloš Kopečný.

   1.   FC Vysočina Jihlava                12           8             2             2           21:9          26        8
   2.   SK Dynamo Č. Budějovice      12           8             1             3           22:11        25        4
  3.   Fc Hradec Králové                12          7            2            3          16:8         23        8
   4.   FK Pardubice                           12           6             4             2           24:12        22        4
   5.   FK Ústí nad Labem                  12           7             1             4           19:16        22        4
   6.   FK Varnsdorf                            12           5             5             2             9:6          20        2
   7.   MFK Vítkovice                          12           5             3             4           16:16        18        3
   8.   1.SK Prostějov                         12           4             6             2           12:12        18        -3
   9.   FC Zbrojovka Brno                  12           4             5             3           19:15        17        -1
 10.   1.SC Znojmo FK                      12           3             3             6           13:20        12        -9
 11.   FK Baník Sokolov                    12           3             3             6           10:17        12        -3
 12.   FC Sellier & Bellot Vlašim        12           2             5             5           16:19        11        -7
 13.   FK Fotbal Třinec                      12           3             1             8           10:18        10        -8
 14.   MFK Chrudim                           12           3             1             8           12:21        10        -5
 15.   FK Viktoria Žižkov                    12           2             4             6           14:24        10       -11
 16.   FC MAS Táborsko                    12           1             4             7           12:21          7       -11

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2018/2019, po 12. kole

NAVŠTIVTE wEBOVé STRÁNKy FOTBALOVéHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVé

www.fchk.cz



JAK nA tOM BYl HRADECKý FOtBAl,
KDYž vZniKAlA REpuBliKA
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Když byl 28. června 1914 v Sarajevu zavraž-
děn následník rakousko-uherského trůnu
František Ferdinand d‘Este, bylo jasné, že
se tato událost jen tak lehce neodbude a že
to může mít vážné následky. Lidé v českých
zemích uvažovali, co všechno Rakousko
bude požadovat na Srbsku. Již tehdy cítili,
že Německo a Rakousko připravuje válku,
ale doufali, že se nic nestane. O opaku se
rozhodlo na den svaté Anny, 26. července
1914 – vyhlášení mobilizace znamenalo, že
vojáci, kteří jsou na dovolené, musejí ihned
narukovat stejně jako záložníci mladší dva-
atřiceti roků. U některých zbraní a služeb
byl věkový limit dokonce 39 let.

Veřejný život v českých zemích mobilizace
a povolání značné části mužské populace
do vojska naprosto ochromily. Původní čás-
tečná mobilizace osmi sborů z 26. července
1914 byla o pět dní později proměněna na
mobilizaci všeobecnou, týkající se ročníků
1877 až 1892. Během srpna 1914 však byla
do zbraně povolána také tzv. druhá výzva
(muži ročníků 1872 až 1876), a navíc na jaře
odvedení nováčci. Tak bylo počátkem září
1914 do vojska naverbováno již dvaadvacet
ročníků, ovšem požadavek vojenské správy
na další odvody neustával.
Na podzim 1914 byly zavedeny mimořádné
odvody (tzv. domobranecké prohlídky), jež

Dne 28. října 2018 uplyne sto let od vyhlášení samostatné Československé republiky.
Tomu předcházela krvavá světová válka. Jak to v té době vypadalo s fotbalem v Hradci
Králové? Sportu se pochopitelně tyto výrazné dějinné události dotýkaly naprosto zásadně.

Mužstvo SK Hradec Králové v roce 1916.
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se během války týkaly veškerého mužského
obyvatelstva, celkem šestatřiceti ročníků z let
1865 až 1900. Zároveň s mobilizací byly pro-
váděny rekvizice koňských potahů a povozů,
v říjnu 1914 došlo k prvním rekvizicím po-
travin. Překotný růst cen životních potřeb se
snažila vláda v prosinci 1914 aspoň zmírnit
zavedením maximálních cen a postupným
přijímáním dalších prvků válečného hospo-
dářství.
Ve shonu prvních let po vyhlášení války spor-
tovní činnost zcela utichla. Až později se fot-
bal pomalu oživoval. Mužstva byla sestavo-
vána z vojáků, kteří byli doma na dovolené
nebo na léčení. Ve válečné době nebyly ve-
deny přesné záznamy o výsledcích jednot-
livých zápasů. Velká nouze o palivo byla pří-
činou toho, že v Hradci ohrada kolem hřiště
(hrálo se na plácku u soutoku, na místě poz-
dějšího hřiště U Nemocnice) byla lidmi téměř
rozebrána a nakonec zbyly jen branky
a chatrná převlékárna.
Neznamená to však, že fotbal přestal exis-
tovat. Jeho běh jen válka neustále kompli-
kovala. Pokaždé, když se v rámci SK Hradec
Králové začal tvořit tým, skupinky hráčů
znovu a znovu oblékaly uniformu a mířily na
frontu.

Zatímco v Hradci fotbal skomíral, jinde se
relativně držel. Samozřejmě, že častými od-
chody hráčů na frontu trpěly všechny kluby,
přesto například sousední SK Pardubice se
v roce 1915 zúčastnily X. ročníku Poháru
dobročinnosti. Ve stejném roce se uskuteč-
nilo alespoň válečné mistrovství Prahy,
v němž triumfovala Slavia. V roce 1916 byl
rakouským nařízením rozpuštěn Český svaz
footballový, přesto provizorní zemská aso-
ciace uspořádala mistrovství v roce 1917.

Referát ze zápasu SK Pardubice – SK Hradec
Králové (6:0), hraného v roce 1917.

V roce 1918 si SK Hradec Králové zahrál se Slavií Praha. Na fotografii pózují hráči obou týmů před
šatnami na starém hřišti.
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Opět se ho nezúčastnil žádný hradecký klub
a Pardubice skončily poslední v tzv. sudé
skupině II. třídy.
Ještě před koncem války se začala rýsovat
pravidelná východočeská soutěž. Dne 25.
listopadu 1917 byl na schůzi v Hradci Krá-
lové zvolen přípravný výbor pro ustanovení
zdejší fotbalové župy. Předsedal mu profesor
Pelikán, zástupce SK Jičín, a Hradec měl
v něm dva členy – Hlaváčka a Landu. O čtyři
měsíce později, 17. února 1918, zpečetilo
vznik župy rozhodnutí obnoveného Českého
svazu footballového, do I. třídy byly zařazeny
SK Hradec Králové, SK Jaroměř, SK Jičín
a SK Pardubice, do II. třídy SK Hradec Krá-
lové II, SK Chrudim, SK Jaroměř II, SK Jičín
II, SK Josefov, SK Pardubice II, Pardubický
Team, SK Přelouč a SK Vysoké Mýto.
V neděli 3. března 1918 zahájil SK Hradec
sezonu zápasem se svým druhým týmem.
Nedostatek tréninku byl znát, výsledek 7:1
nebyl důležitý. Ani první mistrovské utkání
se nevydařilo, Hradec prohrál 2:5 s tradičním
rivalem SK Pardubice. Na začátku dubna jeli
fotbalisté SK Hradec k mistrovskému utkání
do Jičína. Válečná železnice moc nefungo-
vala, a tak nezbylo nic jiného, než z Ostro-
měře dojít do dějiště zápasu pěšky. Únava

byla znát, Hradec prohrál 1:2. Premiérovým
vítězem I. třídy župního přeboru se v roce
1918 stal SK Pardubice.
Ve válce utrpěl SK Hradec nenahraditelné
ztráty – z fronty se nevrátili hráči Hodek,
Rychman, Melan, Majer, Hůrka, Janko,
Böhm a Mifek.
V pondělí 28. října obdržel ve 20 hodin sta-
rosta Věkoš Jan Černý, předseda okresní
hospodářské rady, telefonicky text prvního
zákona Národního výboru v Praze o usta-
novení samostatné Československé repu-
bliky a také zprávu o událostech v hlavním
městě. Hradecké ulice ožily zpěvem národ-
ních písní, na domech zavlály prapory čer-
venobílé i trojbarevné slovanské trikolóry.
V úterý 29. října bylo v jedenáct hodin do-
poledne svoláno na Velké náměstí shromáž-
dění všeho lidu. Zúčastnilo se ho více než
třicet pět tisíc občanů. Na Bílé věži hráli tru-
bači národní hymnu, bylo oznámeno a při-
jato ustavení Národního výboru.
Začínala se psát nová historie republiky,
Hradce Králové, i fotbalu ve městě.

Vyhlášení samostatné Československé republiky prožívali Hradečtí ve velkém.



Už ses v Hradci zabydlel?
Ano, máme byt, s rodinou jsme si zvykli. Od
kamarádů jsem věděl, že to je velké město,
ale nevěděl jsem, že je tak hezké. Nečekal
jsem to a fakt se mi tady líbí. Je tady všechno,
co bychom chtěli. Chodíme často s manželk-
ou a dcerou na procházky.
Varnsdorf a Hradec jsou odlišné kluby
s odlišnými ambicemi. Jak bys je porov-
nal?
Myslím, že to ani nejde porovnat. Varnsdorf
je malý rodinný klub, je tam majitel pan
Gabriel a s ním dva tři lidi, kteří tam pracují.
Když jsem přišel do Česka, Hradec hrál
ligu. Vím, že má ambice, historii, pohy-
buje se mezi první a druhou ligou.
Nejde to srovnat.
Jak velkou roli v tvém pří -
chodu hrál trenér Zdenko
Frťala?
Velkou. Známe se už dlouho,
ve Vanďáku jsme zažili post-
up, díky němu pro mě bylo
rozhodování o příchodu sem
snadnější. Trenér ví, kdo má
jaké přednosti, a umí je
z hráčů dostat.
Trenér říkal, že pro něj od-
chod z Varnsdorfu citlivý, protože
s klubem byl sžitý. Vlastimilu Ga -
brielovi slíbil, že odtamtud nebude
brát hráče. Jak jsi vnímal, když tě
oslovil?
Moc jsem to nečekal, protože už se
blížil start ligy. Hráli jsme s Varns-
dorfem přátelák proti juniorce
Liberce, pak mi trenér volal
a během dvou dnů jsme
se na všem domluvili.

Už jsem se chtěl dostat pryč, protože jsem
tam byl čtyři roky a cítil jsem, že je správný
čas na odchod. Když to přišlo, cítil jsem ale,
že to není tak jednoduché. Každopádně
jsem to bral jako správný krok a zatím se
ukazuje, že jsem měl pravdu.
Čtyři roky jsou nejvíc, co jsi v jednom
klubu strávil, že ano?
Ano, protože předchozí angažmá jsem prožil

na Balkánu a tam to je složitější.
V každé lize jsou čtyři, maximálně

pět klubů, které dávají pravidelně
peníze. Všude, kde jsem byl, s nimi

nastal nějaký problém, a ani to nešlo
vydržet déle. Ve Vanďáku jsou

sice skromné podmínky, ale
pan Gabriel to dělá tak, aby

vždycky splnil, co slíbí. Tam
jsem žádný problém neměl.

Byl jsi v Makedonii, v Srb-
sku, v Bosně. Můžeš

nějak popsat svou
cestu Balkánem?
Když mi bylo osm-
náct, hrál jsem ve

Vardaru Skopje. Dal jsem za půl
roku sedm gólů a přes agenty jsem
se dostal na testy do Racingu Lens.
Tam jsem uspěl a měl jsem podepsat

smlouvu, ale nějaké hry manažerů
způsobily, že to nedopadlo. Pak jsem
se dostal do Srbska, tam půl roku
všechno fungovalo, jenže pak začaly
problémy. Do konce roku jsem to vy-
držel, ale potom jsem se chtěl vrátit do

Makedonie – abych jen hrál a nemusel
myslet na věci okolo. Rozhodl jsem se
odejít z Balkánu, protože jsem tam už
nechtěl být.

FAHRUDIN ĎURDĚVIĆ: NA BALKÁN SE VRÁTIT
NECHCI, JINDE MÁ RODINA VÍC MOŽNOSTÍ
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V létě přišel Fahrudin Ďurděvić z Varnsdorfu, odkud si ho vytáhl trenér Zdenko Frťala. Na
severu Čech strávil šestadvacetiletý záložník čtyři roky, víc, než v jakémkoli jiném klubu
během své kariéry. „Do Hradce jsem přišel proto, že se chci jednou dostat ještě výš.
A tenhle klub má ambice,“ říká bývalý makedonský reprezentant do jedenadvaceti let.



Proč?
Ve fotbale to tam není lehké. Když nemáš
podporu klubů a agentů, nejde to. Já nejsem
takový, že bych fotbal hrál jen proto, abych
se zúčastnil. Potřebuju mít před sebou bu-
doucnost, zlepšovat se.
Jaké jsi měl ambice? Myslel sis na an-
gažmá na Západě?
Všechno bylo možné. Bylo mi osmnáct a byl
jsem nejlepším střelcem ligy. O tom Lensu
nechci moc mluvit, protože každý může říct,
že měl šanci, ale agenti mu to pokazili.
Tehdy jsem tam ale mohl zůstat.
A další možnost se ti pak nenaskytla?
Agent mi říkal, že s mým potenciálem by
mě dostal třeba do první ligy v Belgii, ale že
to chce, abych nejdřív hrál v Srbsku, aby to
šlo postupně. Jenže pak se to zadrhlo na
tom, že v klubu to šlo úplně jiným směrem.
A jak ses potom v roce 2014 dostal do
Česka?
Přes pana Plíška. Hráli jsme s jedenad-
vacítkou s Portugalskem, už předtím jsme
byli v kontaktu přes Skype. Byl se na mě
podívat, pak jsme se domluvili, že uděláme
přestup do Česka. A tak jsem se v létě 2014
dostal do Vanďáku.

V Makedonii v době tvého dětství a mládí
probíhaly nepokoje, v roce 2001 dokonce
válka. Projevilo se to nějak na fotbale?
Když přišla válka, byli jsme s rodinou v Srbsku
u pří buzných. Tam jsme zůstali několik týdnů,
než se všechno zklidnilo. Na fotbal to ale
vliv nemělo. Teď už je tam situace lepší,
i když pořád ne ideální, protože v Makedonii
není snadné nic. Dostat se odtamtud do
Evropy nebylo a není jednoduché, protože
úroveň fotbalu tam není vysoká. Vždycky
musíš mít kontakty na lidi, kteří tě někam
dostanou.
Když byla válka, bylo ti devět let. Jak jsi ji
vnímal?
Moc ne. Právě proto, že se nás to moc
netýkalo. Kolem nás se toho moc nedělo.
Největší boje byly 30–40 kilometrů od nás.
Říkal jsi, že dodnes tam není snadné nic.
To je tím, že Makedonie je směsicí národ-
ností?
To jsou věci, které nepochopím. Jsou tam
Makedonci, Albánci, Bosňané... Každý
v sobě nese následky něčeho z minulosti.
Nevím, jestli jim to rodiče dávají do hlavy,
ale někteří lidé v sobě mají nenávist k jiné
národnosti. Proč bych měl nesnášet někoho,
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Proti Vlašimi vstřelil Fahrudin Ďurděvić
svůj první gól v hradeckém dresu.



koho neznám? Jen kvůli národnosti? Dělá
to jen hrstka lidí, ale projeví se to na celé
společnosti.
Je to znát i ve fotbale? Dochází třeba
k tomu, že v kabině Makedonci nemluví
s Albánci?
Ne, to vůbec ne. Takových extrémistů je
málo, ale to, co udělají, někdy stačí, aby
z toho byla velká věc. Ale nejsou tam žádné
každodenní problémy.
Než jsi odešel z Makedonie, začal jsi stu-
dovat vysokou školu. Pokračoval jsi v ní
potom?
Ne. Hrozně mě to bavilo. Když jsem hrál za
Vardar, začal jsem studovat ekonomickou
fakultu. Zrovna jsem měl zkoušky, dvě jsem
udělal a právě pak jsem odešel na testy do
Lens. Do dalšího semestru už jsem se
nepřihlásil, a když jsem pak odjel do Srbska,
studium jsem přerušil. Je mi to líto, chtěl
jsem studovat až do konce.
V Česku si je dodělat nemůžeš?

Přemýšlel jsem o tom, ale záleží na čase.
Jsem tady s rodinou a zatím toho mám
hodně. Když se mi naskytne šance, určitě
bych to zkusil.
Proč sis vybral ekonomii?
Ve čtvrtém ročníku střední školy jsme si
měli vybrat směr, já jsem zvolil tenhle. Bavilo
mě to víc a víc, proto jsem hned věděl, že
bych to chtěl dělat dál. Studoval jsem obor
e-business, to je ekonomie spojená s inter-
netem. Práce s počítačem mě bavila
odmalička a bavilo by mě to i do budouc-
nosti.
Myslíš, že tímhle směrem se budou ubírat
tvoje kroky po kariéře?
Doufám, že ano. Abych byl upřímný, když
přemýšlím o tom, co bych mohl dělat po
fotbale, vím, že trenér určitě nebudu. A chtěl
bych i dělat něco, co nebude spojené s fot-
balem. Když budu mít možnost, určitě bych
chtěl už začít během kariéry něco dělat
souběžně s hraním.
Plánuješ zůstat v Česku, nebo se vrátíš
do Makedonie?
Můj plán je hlavně nevracet se do Makedonie.
Ne že bych odtamtud utíkal, ale myslím, že
jinde, nejen v Česku, je víc možností pro
mě i pro rodinu. Hlavně pro ni by to mělo
smysl – to je pro mě nejdůležitější.
Hrál jsi za reprezentační devatenáctku
i jedenadvacítku. Měl jsi někdy blízko
k áčku?
Zatím ne. Nejen kvůli tomu, co se mi stalo
v Srbsku. Na druhou stranu, když se na to
podívám, v makedonské reprezentaci se
objevují i hráči, kteří někde hrají druhou
ligu. Ale vůbec se tím nezabývám.
Ptám se proto, že Ilija Nestorovski, který
nezanechal nijak výraznou stopu na
Slovácku ani na Žižkově, do reprezentace
patří.
S ním jsem se jednou potkal v jedenad-
vacítce, známe se. Průběh jeho kariéry je
fantastický. Jednu dobu jsem si myslel, že
už ani nehraje, pak jsem se dozvěděl, že
působí ve druhé chorvatské lize, tam byl
nejlepší střelec, pak to zopakoval po postupu
do první ligy a dostal se do Palerma. Tam
taky ukázal kvalitu. Tohle by chtěl zažít
každý.
Může tě něco takového potkat?
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Doufám. To je jeden z důvodů, proč
jsem šel do Hradce. Máme ambice pořád
vyhrávat a být co nejvýš v tabulce. A když
hrajete nahoře, je větší šance, že si vás
někdo všimne. Nejdřív ale musím ukázat
kvalitu, aby si bylo čeho všimnout.
Doufám ale, že ji ukážu a dostanu se
ještě jednou někam výš.
V Hradci jsi měl pomalejší rozjezd, gól
jsi dal až v sedmém kole proti Vlašimi.
Věřil jsi, že tě nastartuje?
Chtěl jsem dát první gól co nejdřív. Ze
začátku ale trvalo, než jsme se seznámili
jako tým, než jsme začali hrát to, co po
nás chtěl trenér. Jak probíhaly zápasy,
bylo to lepší a lepší. S Vlašimí jsem dal
gól na 1:1, vyhráli jsme a já se teď cítím
líp než na začátku. Pomalu začínám hrát
to, co chci, a co po mně chce trenér.
Jaký je teď tvůj cíl v Hradci?
Dávat co nejvíc gólů, abych pomohl
týmu být co nejvýš v tabulce. Líbí se mi,
že vedení na nás netlačí v tom směru,
že musíme postoupit, ale my stejně
jdeme každý zápas vyhrát. Doufám, že
skončíme první a půjdeme do první ligy
už v téhle sezoně, i když na sobě
nemáme tlak, že postoupit musíme.

Při vysokém vítězství 4:0 proti Viktorii Žižkov otevřel
Fahrudin Ďurděvić skóre.



OSLAVTE VÝROČÍ 
S ČESKÝM 

LIGOVÝM FOTBALEM





-16-

SOupiSKA FC HRADEC KRálOvé
FORTUNA:NÁRODNí LIGA – podzim 2018
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OTTMAR Radim
8. 12. 1983

183 cm, 87 kg

20

STEJSKAL Jan
14. 2. 1997

190 cm, 85 kg

23

FINěK Daniel
25. 5. 2000

186 cm, 83 kg

22

POKORNý Jakub 
11. 9. 1996

186 cm, 81 kg 

25

PLAŠIL Marek
19. 12. 1985

185 cm, 78 kg

PRÁŠIL Ondřej
asistent

FRťALA Zdenko
trenér

POŠTULKA Tomáš – trenér brankářů

JIŘíK Jiří – vedoucí mužstva

KOBR Aleš – masér, kustod

KRAJÁK Ondřej – kondiční trenér

ŠOPÁK Stanislav, MUDr. – lékař

KORBEL Martin, MUDr. – lékař

GRINAC Michal, MUDr. – lékař

24

TRÁVNíČEK Michal
25. 2. 1998

175 cm, 70 kg

15

KVíDA 
Jan

17. 1. 1991
192 cm, 88 kg

4

URMA
Otto

17. 8. 1994
178 cm, 73 kg

21

MARTINEC 
Jakub

13. 3. 1998
185 cm, 75 kg

19

KOPEČNý
Miloš

26. 12. 1993
178 cm, 76 kg



#4 OTTO URMA
OBRÁNCE

*1994
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SOupiSKA FC HRADEC KRálOvé
FORTUNA:NÁRODNí LIGA – podzim 2018
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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 (Li-
berec), 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.
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MATOUŠEK Martin
2. 5. 1995

180 cm, 79 kg

27

JUKL Robert 
28. 10. 1998

179 cm, 70 kg

11

ČERNý Milan
16. 3. 1988

177 cm, 75 kg

7

ZORVAN Filip
7. 4. 1996

172 cm, 70 kg

8

VLKANOVA Adam
4. 9. 1994

169 cm, 60 kg

14

HyNEK Tomáš 
20. 9. 1997

183 cm, 79 kg

16

ĎURDěVIĆ Fahrudin
17. 2. 1992

178 cm, 73 kg

13

JANOUŠEK Jiří
17. 11. 1989

184 cm, 78 kg

3

MARTAN Ladislav
2. 10. 1989

177 cm, 78 kg

17

KROPÁČEK René
5. 7. 1995

188 cm, 80 kg

28

DA SILVA wesley
14. 7. 1996

184 cm, 83 kg

18

VOROBJEV Dmitrij
28. 11. 1997

185 cm, 81 kg

6

MIKER Jiří
1. 4. 1998

176 cm, 71 kg



11. kolo: Fc slovan Liberec u21 – Fc Hradec Králové u21 5:1 (3:0)
Branky: 19. a 28. Mashike, 37. a 55. Nešický, 62. Pešek – 80. Vobejda. Rozhodčí: Nenadál
– Melichar, Vodrážka. ŽK: Prokš, Nešický – Kundrt, Kadlec, Vobejda. 100 diváků. Liberec
U21: Vliegen – Kazda, Köstl, Vukliševič, Prokš – Lehoczki – Petr (80. Blažek), Ulbrich (62.
Lábek), Nešický, Pešek (80. Drahoš) – Mashike Sukisa. FCHK U21: Mach – Petřík, Kundrt,
Kadlec, Gjinollari (80. Novotný) – Bičiště, Vobejda, Soukeník, Hynek – Dermedjan (46.
Brůža), Vorobjev (69. Martinec).

Hradečtí začali proti Liberci, za který nastoupilo několik posil z A týmu, aktivně, a po
čtvrthodině měli slušnou šanci. Ta skončila rohovým kopem, jenže po něm Votroci ztratili
míč a pustili do brejku Elvise Mashikeho Sukisu. Ten se proti Ondřeji Machovi prosadil
a otevřel skóre zápasu. Dominance domácích pak byla čím dál výraznější – a prosazovali
se právě hráči z prvního mužstva Slovanu. Z pohledu Hradeckých měl slušnou šanci Dmitrij
Vorobjev, ten ale ve 21. minutě hlavou o kousek minul bránu. To Mashike Sukisa přidal
o několik minut později druhou trefu domácích a ještě před poločasem zakončil akci středem
hřiště přesnou střelou také Aleš Nešický.
Votroci na začátku druhé půle zabrali, ale góly stříleli nadále prvoligoví hráči Slovanu. Další
rychlý výpad středem hřiště zakončil Nešický v 55. minutě, pátý gól přidal po jeho průnikové
přihrávce po hodině hry Jakub Pešek. Až pak se hosté začali dostávat do koncovky častěji,
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JuniORSKý týM FC HK
Juniorka prohrála v Liberci, doma ale zdolala Duklu

Dva naprosto odlišné zápasy má za sebou hradecký tým U21. Zatímco v Liberci neměli
svěřenci Karla Krejčíka nárok, problémy jim dělal hlavně útočník Elvis Mashike Sukisa,
doma si poradili s Duklou, i když v úvodu dostali gól a čelili chvílemi až drtivému tlaku.

Liberec měl proti hradecké juniorce trvalou převahu.
FOTO: FCSLOVANLIBEREC.CZ - JAROSLAV APPELTAUER



ale v ní selhávali buď na nedostatku vlastní přesnosti, nebo na brankáři Olivieru Vliegenovi. 
Až deset minut před koncem napálil Tomáš Hynek míč do tyče, odražený balon nejrychleji
našel Jan Vobejda a připsal si aspoň čestný úspěch Hradce. Na deuhé straně ještě před
koncem trefil tyč Mashike Sukisa, ale na skóre 5:1 pro Liberec už nic nezměnil.

jan vobejda, záložník: „Bylo to špatné. Na začátku jsme mohli dát na 1:0, ale neproměnili
jsme. Po prvním gólu byl Liberec jasně lepší a zaslouženě vyhrál. V první půli jsme byli
hodně roztažení, daleko od hráčů, nebyli jsme v soubojích, oni se dostávali do úniků
středem i po krajích. Nehráli jsme tak, jak jsme měli, tím jsme jim to hodně usnadnili.“

12. kolo: Fc Hradec Králové u21 – FK Dukla praha u21 4:2 (3:1)
Branky: 24. a 74. (pen.) Miker, 30. Kropáček, 39. Bičiště – 8. Štursa, 56. Podaný. Rozhodčí:
Klíma – Arnošt, Hock. ŽK: Bičiště, Kropáček, Kadlec – Mašek, Chlumecký, Burger. 130
diváků. FCHK U21: Mach – Finěk, Kundrt, Locker, Gjinollari (79. Střelec) – Miker (89. Šedivý),
Vobejda, Soukeník, Kadlec – Bičiště (70. Petřík) – Kropáček (83. Dermedjan).
Dukla U21: Hruška – Schneider (64. Šolaja), Kosík, Mašek, Chlumecký – Mentberger, Kott –
Štursa (46. Janko), Bilovský, Podaný (75. Kolman) – Kubů (64. Burget).

Dukla začala lépe, už v 8. minutě šli na hřišti hradecké Slavie hosté do vedení. Po akci
středem obrany vyplul sám před Ondřejem Machem Ondřej Štursa a hradeckého brankáře
prostřelil. Také v dalších minutách jako by byl na hřišti jen jeden tým – jen útočník Matyáš
Kubů se dostal do tří vyložených příležitostí k tomu, aby skóre z pohledu pražského klubu
navýšil. Po dvaceti minutách se ale domácí probrali, zlepšili pohyb i kombinaci na útočné
třetině a po zásluze vyrovnali. Centr z levé strany z hloubi pole jeden z domácích prodloužil
až do ostrého úhlu k tyči, tam si míč našel Jiří Miker a vyrovnal na 1:1. Ve 30. minutě
útočník hradeckého áčka z pravé strany přesně odcentroval, našel hlavu svého parťáka
Reného Kropáčka a Hradečtí urvali vedení na svou stranu. Krátce nato ukázal svou kvalitu
člen ligového kádru Dukly Jakub Podaný, který na levé straně hradeckého vápna zasekl
míč, přihrál ho Frederikovi Bilovskému, ten ale netrefil bránu. Místo vyrovnávacího gólu
Pražanů tak ještě před poločasem přišla hradecká pojistka. Po pěkné kombinaci na pravé
straně se v šestnáctce hostů dostal k míči Dominik Bičiště, trochu krkolomně se mu povedlo
překonat Matúše Hrušku a Votroci vedli 3:1.
Ve druhé půli nejdřív pěkně, ale nepřesně pálil Dominik
Soukeník, jenže pak zase ukázal svou klasu Podaný.
Ten se postavil k přímému volnému kopu jako
stvořenému pro leváka a z nějakých pětadvaceti metrů
snížil přesnou ranou k tyči na 3:2. O výsledku
definitivně rozhodl pokutový kop, který rozhodčí Tomáš
Klíma nařídil po faulu jednoho z obránců Dukly na
Kropáčka. K míči se postavil Miker a penaltu v klidu
proměnil. Dal svůj druhý gól a potvrdil vítězství 4:2.

Dominik Bičiště, záložník: „Byl to velmi těžký zápas,
hned v úvodu jsme prohrávali, soupeř měl hodně
velký tlak. Naštěstí jsme se zapřeli, do poločasu jsme
ještě skóre otočili. Pak se nám hrálo úplně jinak, do
druhé půle se nám šlo mnohem líp. Jsem šťastný,
že mi to tam konečně spadlo. Kluci už si ze mě dělali
v kabině srandu, že jsem nýmand. Nakonec se to
povedlo, navíc doma a ve vítězném utkání. O to je to
lepší.“

Jan Vobejda patřil opět mezi výrazné 
postavy zápasu juniorek s Duklou.



MAREK Kulič A Filip KlApKA BYli
pŘiJAti KE StuDiu liCEnCE uEFA pRO
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Devatenáct uchazečů bylo přijato ke studiu
UEFA PRO licence – mimo jiné Radek Bejbl,
Erich Brabec, Pavel Horváth, Karel Rada,
Michal Šmarda, a také hradečtí kouči Marek
Kulič a Filip Klapka. „Znamená to pro mě
strašně moc. Dostat se na nejvyšší licenci
není jen tak, je to velký úspěch. Jsme šťastní,
že jsme se tam s Filipem dostali,“ říká Kulič,
trenér hradecké devatenáctky.
Všichni uchazeči museli vyplnit dva písemné
testy, výsledek toho prvního posouval úspěš -

né studenty k ústní zkoušce. Po ní bylo vy-
bráno čtyřicet nejlepších, kteří se pak
účastnili praktické zkoušky. „Tam si každý
vytáhl nějaké téma a na jeho základě při -
pravil trénink,“ popisuje její průběh Klapka,
asistent trenéra hradeckého družstva U18.
„Já jsem si vytáhl zisk míče na polovině
hřiště a přechod do rychlého protiútoku.
V životě jsem to na tréninku nedělal, ale
připravil jsem si něco a snad jsem to
odprezentoval dobře,“ usmívá se.

Dva trenéři hradecké mládeže splnili podmínky pro přijetí ke studiu nejvyšší trenérské
 licence UEFA PRO. Tento certifikát je podmínkou k tomu, aby trenér mohl nastálo vést
mužstvo v jakékoli nejvyšší soutěži v Evropě, v Lize mistrů nebo v Evropské lize.

Dva bývalí hráči Hradce, dnešní trenéři mládeže, složili přijímací zkoušky k nejvyššímu
studiu, jakého může fotbalový kouč dosáhnout.
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Klapka tvrdí, že zkouška byla náročná. „Asi
na nic jiného v životě jsem se takhle dlouho
neučil. Ani na maturitu. Možná jen na au-
toškolu. Už od prázdnin jsem pročítal testy
z A licence, ale asi 95 % tam stejně vůbec
nebylo,“ vykládá. Po písemných testech si
na úspěch už moc nevěřil. „Figuroval jsem
mezi čtyřiceti dost vzadu, měl jsem i černé
myšlenky, že bych tam radši ani nejel. Ale
zaplaťpánbůh to dopadlo,“ oddechne si.
Oba kouče hradecké mládeže teď čeká
náročné studijní období. Kurz nejvyšší
trenérské licence začíná 4. prosince a potrvá
dva roky. Pro Kuliče i Klapku je logickým
pokračováním cesty, na kterou se vydali po
skončení aktivní hráčské kariéry. „Když se
mi narodil syn, začal hrát fotbal, trenér
v Malšovicích mě poprosil, abych mu šel
pomáhat. Pak jsem začal tady díky Luboši
Prokopcovi trénovat U14 a postupně jsem
se posouval,“ popisuje svou dosavadní
trenérskou dráhu Kulič.
„Ještě když jsem hrál v Kolíně, začal jsem
s trenérem Kormaníkem dělat dorost, dal mi
základy chování trenéra. Když už něco
dělám, chci to dělat nejlíp, jak to jde. Tohle
je nejvyšší vzdělání, jaké je v trenérské
kariéře možné. Už jako hráč jsem měl ne-
jvyšší ambice, tohle mě provází i v trénování,
protože mě to baví,“ dušuje se Klapka.

Ten není typem, který by už během hráčské
kariéry plánoval tu trenérskou. Od svých
koučů přebíral inspiraci spíš spontánně,
zápisky z tréninků si pravidelně nevedl. „Spíš
jsem si z nich vždycky dělal srandu. Vzpo -
mínám na trenéra Radu v Jablonci – když
jsme se podívali na nástěnku a tam visel
zase ten stejný plán, říkali jsme, že mohl
aspoň změnit barvičky. Jednou to slyšel
a bylo veselo. Já jsem si ale žádné zápisky
nedělal, od každého trenéra jsem si vzal
něco,“ vypráví Klapka.
Kulič, jehož trenérským vzorem je plzeňský
Pavel Vrba, na rozdíl od Klapky už piluje
trenérské dovednosti na poměrně vysoké
úrovni. Jako hlavní trenér staršího dorostu je
jenom krůček od dospělého fotbalu. Jeho
trenérskou filozofií je hráče částečně i vy-
chovávat. „V první řadě je potřeba sladit cho -
vání mezi sebou, vystupování, od toho se to
odvíjí. Vzájemný respekt a uznání je základ.
Když tohle v kabině nefunguje, nemůžete
vyhrávat,“ přesvědčuje. „Každý trenér chce
hrát útočně, aby se to líbilo divákům, ale je
to komplikované. Někdy to jde líp, někdy to
jde hůř, někdy vůbec,“ přemýšlí.
To všechno budou mít Kulič s Klapkou
příležitost pilovat na nejvyšším kurzu, jakého
se trenér může zúčastnit. Hodně štěstí ve
studiu!

Marek Kulič trénuje
hradeckou devate-
náctku s asistentem
Jakubem Drapačem.
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HRADEC KRÁLOVÉ
Koutníkova 2724  

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ

SUPER 
SLEVY

  90 000 Kč
až

PŮJČKU S NÍZKOU SPLÁTKOU DOMLUVÍME ZA VÁS

Akce „Super slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva/ nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč 
s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání. Splátka = minimální denní splátka při financování na úvěr; 
u výpočtu financování může být použit produkt s poslední navýšenou splátkou až 35 % z ceny vozu. Reprezentativní příklad: Cena: 180 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 65 %, tj. 117 000 Kč. 
Doba trvání úvěru: 84 měsíců. Měsíční splátka: 876 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 63 000 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 
73 584 Kč (splátka x počet splátek). Úroková sazba: 4,5 %. RPSN: 4,6 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Nejedná se o závaznou nabídku ani návrh smlouvy. AURES Holdings a.s. je samostatným 
zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru. Více na www.aaaauto.cz/akce. Akce není možné kombinovat s jinými současně běžícími akcemi a slevami a není možné je nárokovat zpětně.  

90 000 Kč

ODSPLÁTKA 29Kč
DENNĚ

      









Jeden projekt – spousta
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ROZlOSOvání A výSlEDKY
FORTUNA:NÁRODNí LIGA – podzim 2018

2. kolo (21. 7. 2018)
Ústí n/L – Sokolov                2:1
Znojmo – Varnsdorf              1:1
Pardubice – Vítkovice           3:1
Prostějov – Vlašim                2:2
Žižkov – Chrudim                 1:1
České Buděj. – Třinec          3:1
táborsko – Hradec Král.    0:1
Brno – Jihlava                       1:3

2. kolo (28. 7. 2018)
Vítkovice – Sokolov              2:0
Jihlava – Pardubice              1:0
Třinec – Prostějov                 0:2
Chrudim – Ústí n/L               2:3
Žižkov – České Buděj.          1:2
Varnsdorf – Táborsko           1:0
Vlašim – Brno                       2:2
Hradec Králové – Znojmo  2:1

3. kolo (4. 8. 2018)
Ústí n/L – Třinec                   1:0
Znojmo – Jihlava                  0:3
Pardubice – Varnsdorf          0:0
sokolov – Hradec Králové 1:3
Prostějov – Žižkov                0:0
Táborsko – Vítkovice            4:2
České Buděj. – Vlašim         1:0
Brno – Chrudim                    3:0

4. kolo (11. 8. 2018)
Jihlava – Táborsko                2:1
Třinec – Pardubice               1:2
Chrudim – Znojmo               4:1
Žižkov – Brno                        3:2
Varnsdorf – Sokolov             0:0
Vlašim – Ústí n/L                   1:2
České Buděj. – Prostějov     3:1
Hradec Král. – vítkovice    0:0

5. kolo (18. 8. 2018)
Vítkovice – Varnsdorf            2:0
Ústí n/L – Žižkov                   4:1
Znojmo – Třinec                   2:0
Pardubice – Chrudim           4:0
Sokolov – Jihlava                 2:2
prostějov – Hradec Král.    0:0
Táborsko – Vlašim                2:2
Brno – České Buděj.            2:1

6. kolo (25. 8. 2018)
Jihlava – Vítkovice                2:2
Třinec – Táborsko                 1:1
Chrudim – Sokolov               1:2
Prostějov – Brno                   2:1
Žižkov – Znojmo                   1:1
varnsdorf – Hradec Král.   1:0
Vlašim – Pardubice               2:0
České Buděj. – Ústí n/L        2:0

7. kolo (2. 9. 2018)
Vítkovice – Třinec                 3:1
Ústí n/L – Brno                      2:2
Znojmo – Prostějov              0:1
Pardubice – České Buděj.    2:0
Sokolov – Žižkov                  1:0
Táborsko – Chrudim             0:1
Hradec Králové – vlašim   3:1
Varnsdorf – Jihlava               1:0

8. kolo (15. 9. 2018)
jihlava – Hradec Králové   0:1
Třinec – Sokolov                   2:0
Chrudim – Varnsdorf            0:1
Prostějov – Ústí n/L              1:0
Žižkov – Pardubice               4:4
Vlašim – Znojmo                   2:2
České Buděj. – Vítkovice      3:0
Brno – Táborsko                   4:1

9. kolo (22. 9. 2018)
Vítkovice – Chrudim             2:1
Znojmo – Ústí n/L                 3:0
Jihlava – Vlašim                    3:0
Pardubice – Brno                  1:1
Sokolov – Prostějov              3:0
Hradec Králové – Žižkov    4:0
Táborsko – České Buděj.     1:1
Varnsdorf – Třinec                0:1

10. kolo (29. 9. 2018)
Ústí n/L – Vítkovice               2:1
Třinec – Jihlava                     1:2
chrudim – Hradec Král.     1:0
Prostějov – Pardubice          2:2
Žižkov – Táborsko                2:1
Vlašim – Sokolov                  3:0
České Buděj. – Znojmo        1:2
Brno – Varnsdorf                   0:0

11. kolo (6. 10. 2018)
Vítkovice – Vlašim                1:0
Znojmo – Brno                      0:1
Jihlava – Chrudim                2:0
Pardubice – Ústí n/L             2:0
Sokolov – České Buděj.       0:2
Táborsko – Prostějov            1:1
Hradec Králové – třinec    1:0
Varnsdorf – Žižkov                3:1

12. kolo (20. 10. 2018)
Znojmo – Pardubice             0:4
Ústí n/L – Táborsko               3:0
Třinec – Chrudim                  2:1
Prostějov – Vítkovice            0:0
Žižkov – Jihlava                    0:1
Vlašim – Varnsdorf                1:1
Č. Buděj. – Hradec Král.    3:1
Brno – Sokolov                     0:0

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        

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                      

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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