
mALšOVICký STADION hRADeC kRÁLOVé
NEDĚLE 10. 11. 2019 V 15:00

Zápas 15. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

FC Hradec Králové – MFK Vítkovice

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

Program 15. kola (9. 11. 2019)

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

Program 16. kola (23. 11. 2019)

partner utkání: 
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VOTROCI BOJUJÍ 
ZA STAVBU STADIONU

Stav Malšovického stadionu a čekání na jeho rekonstrukci už dlouho trápí všechny fa-
noušky, hráče i pracovníky FC Hradec Králové. Na posledním zasedání zastupitelstva na
toto téma vystoupil člen představenstva Pavel Křížek, který apeloval na vedení města
v tom smyslu, že Hradec si nový sportovní stánek zaslouží. 
Klub zároveň vyhlásil akci VOTROCI SOBĚ, jejíž podmínky jsou zveřejněny na webových
stránkách www.fchk.cz. Ta má městu ukázat, jak silná je touha po nové aréně.
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
mFk VÍTkOVICe

michal Stříž
obránce

Lukáš Buchvaldek
záložník

Josef květon
brankář

ROK ZALOŽENÍ 1919
KLUBOVÉ BARVY modrá a bílá
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY mistr Československa 1985/1986.

VEDENÍ KLUBU Oldřich Jakubek – předseda představenstva, 
Roman Galač – místopředseda představenstva, 
martin hloch – člen představenstva.

STADION městský stadion Vítkovice, kapacita 15 123.

HISTORICKÁ 50 zápasů
BILANCE 16 výher hradce/19 remíz/15 výher Vítkovic, skóre 44:55.

POSLEDNÍ 9. 3. 2019 – městský stad. Vítkovice – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
VZÁJEMNÝ mFk Vítkovice – FC hradec králové 0:0
ZÁPAS Rozhodčí: houdek – Caletka, koval. Žk: 5. Vasiljev, 13. holiš, 77.

mikula – 69. Plašil, 77. Urma. 570 diváků. Vítkovice: květon –
Celba, mikula, V. Cverna, končal – Pašek, motyčka, Januška (66.
kaloč), holiš, Vasiljev (46. Surzyn) – Chvěja (80. mišinský). FChk:
Ottmar – kopečný, kvída, Plašil, Urma – Jukl – Vlkanova, Djurdje-
vić, kateřiňák (76. šípek), Leibl (57. Zorvan) – Da Silva (89. Fir -
bacher).

NA KOHO SI DÁT POZOR

NAVšTIVTe weBOVé STRÁNkY FOTBALOVéhO kLUBU FC hRADeC kRÁLOVé

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

Brankáři:              1     kVĚTON                       Josef                           30. 04. 1989          30 let

                            30     SImkANIČ                   David                           01. 07. 2000          19 let

Obránci:               5     CVeRNA                      Václav                         17. 05. 1988          31 let

                              6     STřÍŽ                           michal                         04. 07. 1994          25 let

                            14     SURZYN                      michal                         10. 09. 1997          22 let

                            23     kLUSÁk                       David                          16. 06. 1994          25 let

                            31     mIkULA                       David                          30. 03. 1983          36 let

                            33     hOLIš                          Roman                        21. 05. 1998          21 let

Záložníci:             4     mATĚJ                         Jan                              04. 06. 1996          23 let

                              8     PRAUS                         matěj                           17. 08. 2000          19 let

                            10     kANIA                          Lukáš                          19. 04. 1997          22 let

                            11     ChVĚJA                       Ondřej                         17. 07. 1998          21 let

                            16     mOUČkA                     Ondřej                         17. 07. 2000          19 let

                            17     mOTYČkA                   martin                         25. 02. 1985          34 let

                            22     BUChVALDek             Lukáš                          30. 01. 1996          23 let

                            24     SUChAN                      Jan                              18. 01. 1996          23 let

                            27     BZIRSký                      martin                         18. 05. 1995          24 let

Útočníci:               7     mARTIšIAk                 Dominik                      09. 07. 2000          19 let

                              9     mATOUšek                 Jakub                          10. 04. 1998          21 let

                            13     ZORVAN                       Filip                             07. 04. 1996          23 let

                            29     kOVAřÍk                      marián                        30. 11. 1991          27 let

Realizační tým:
Jiří BALCÁRek – trenér, miroslav PAUL – asistent trenéra, Jakub  ANDReJkO – trenér
brankářů, Roman GALAČ – vedoucí mužstva, Jiří GACkA – kustod, Dominik šPAVeLkO –
kondiční trenér, Oxana BILIk – fyzioterapeut, martin hRUZÍk – tiskový mluvčí, mUDr. René
BOGLeVSký, mUDr. Tomáš PAVLISkA, mUDr. Vojtěch TOGNeR – lékaři.



13. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 27. října
2019:
FC HK – 1. SK Prostějov 1:2 (0:1)
Branky: 70. Zbrožek z pen. – 13. martinec
vlastní, 55. Rolinc. Rozhodčí: Cihlář – Ca-
letka, Lakomý. Žk: 19. Černý, 42. Čech – 56.
Polák, 68. Píchal, 83. Bréda, 90+2. kotouč.
Čk: 78. Píchal. 720 diváků.

FChk: Ottmar – Čech, kvída, martinec, Urma
– Zbrožek, Černý (52. Doležal), Jukl, Souke-
ník, Procházka (62. Djurdjević) – Firbacher
(46. Prekop).
Prostějov: Bréda – Pernackyj, Sus, Schuster,
Lutonský – Slaměna (90. Střeštík), Polák,
Píchal, koudelka (90. kotouč) – Rolinc (80.
kroupa), Pašek.

„Tým Prostějova je kvalitní,
mají půlku hráčů, co odehráli
stovky ligových utkání, ale to
nás neomlouvá. Cítili jsme
šanci dotáhnout se na po-
stupová místa a asi i z toho
jsme byli nervózní. kluci
udělali maximum pro to, aby-
chom zápas otočili, ale bo-
hužel se to nepovedlo.“
Robert Jukl, záložník:
„Prohra mě fakt mrzí, protože
jsme cítili šanci na posun

v tabulce, věděli jsme, že potřebujeme vy-
hrát, ale na ten tlak bych prohru určitě ne-
shazoval. Na začátku bylo hodně nepřes-
ností, pak už jsme se do toho víc dostali, ale
nedotáhli jsme to.“

Erik Prekop, útočník:
„Po zranění jsem se zprvu cí-
til trochu nejistě, ale po chvíli
jsem se do toho dostal. hned
na začátku jsme inkasovali
gól a pak bylo těžké to proti
takovému soupeři otáčet,

protože oni jsou zkušení a umějí si to pohlí-
dat. škoda, že jsme nebyli bojovnější.“

Zdenko Frťala, trenér:
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
13. a 14. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

13. kolo F:NL: FC hradec králové – 1. Sk Prostějov 1:2
Do vedení šli hosté díky vlastní brance Jakuba martince a po útoku do otevřené obrany
domácích zvýšil v úvodu druhé půle Jakub Rolinc. Proměněný pokutový kop kristiana
Zbrožka hradecké povzbudil, ale i přes jejich tlak si Prostějov odvezl vítězství.
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14. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 1. listo-
padu 2019
FK Ústí nad Labem – FC Hradec Králové 2:0
(1:0)
Branky: 29. a 79. Dramé. Rozhodčí: marek
– kubr, Batík. Žk: 24. Písačka, 72. Brak –
33. martinec, 75. Leibl, 84. Čech, 90+1. ko-
pečný. 842 diváků.

Ústí: Tvrdoň – krátký, Brak, Pimpara, Pí-
sačka – Valenta, Peterka – Dramé, Bílek (86.
miskovič), Prošek – Bassey (90+2. Jirkov-
ský).
FChk: Ottmar – Čech, kvída, martinec, Leibl
– Soukeník, Zbrožek (54. kopečný) – Vlka-
nova, Djurdjević (46. Doležal), Urma – Pre-
kop (46. šípek).

„hlavně v prvním poločase
nás domácí mužstvo pohy-
bem, aktivitou i agresivitou
přehrávalo. I když jsme se ve
druhé půli snažili s tím něco
udělat, nebyli jsme nebez-
peční v zakončení. Domácí
vyhráli naprosto zaslou-
ženě.“
Radim Ottmar, brankář:
„Utkání asi rozhodla první
branka, i když jsem věřil, že

s tím ještě něco uděláme, protože druhý po-
ločas jsme se hodně zlepšili. Bohužel, když
oni přidali druhý gól, už jsme sil na to, aby-
chom s výsledkem něco udělali, moc ne-
měli.“

Adam Vlkanova, záložník:
„Z naší strany byl špatný
první poločas, bohužel naši
chybu v rozehrávce soupeř
hned potrestal. Ve druhé půli
jsme hru zjednodušili a náš
projev se hodně zlepšil. Je-

den poločas je málo.“

Zdenko Frťala, trenér:

14. kolo F:NL: Fk Ústí nad Labem – FC hradec králové 2:0
V Ústí nad Labem se domácí ujali vedení díky gólu Youby Dramého po chybě v rozehrávce
Votroků. Ve druhém poločase měli šance na vyrovnání Adam Vlkanova nebo Jakub šípek,
ale o osudu utkání rozhodl svou druhou brankou Dramé. 

   1.   Fk Pardubice                              14         10              2              2            26:9           32        11
   2.   Fk Dukla Praha                          14         10              0              4           32:18         30         9
   3.   FC Vysočina Jihlava                  14           8              4              2            27:18         28         7
   4.   FC Zbrojovka Brno                     14           7              4              3            28:16         25         4
   5.   Fk Ústí nad Labem                    14           7              4              3           23:15         25         4
   6.   FC Hradec Králové                     14           7              3              4           26:15        24         3
   7.   Fk Viktoria Žižkov                      14           6              2              6           22:19         20        -1
   8.   Fk Fotbal Třinec                         14           5              5              4           22:19         20         2
   9.   Sk Líšeň                                       14           5              4              5            28:26         19        -2
 10.   1.Sk Prostějov                            14           4              6              4           16:19         18        -6
 11.   mFk Chrudim                              14           4              3              7           17:31         15        -6
 12.   Fk Slavoj Vyšehrad                   14           4              2              8           19:24         14        -7
 13.   Fk Varnsdorf                               14           3              4              7           19:35         13        -8
 14.   FC Vlašim                                    14           3              2              9            12:23         11       -10
 15.   mFk Vítkovice                             14           2              3              9           16:28           9       -12
 16.   Fk Baník Sokolov                       14           1              4              9            13:31           7       -14

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2019/2020, po 14. kole
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DOMINIK SOUKENÍK: SLEDUJU FOTBAL 
JINAK NEŽ OSTATNÍ

V posledních zápasech nastupuješ za A tým
pravidelně. Bereš to jako velký krok poté,
co jsi po přechodu z dorostu byl spíš v juni-
orce a béčku?
Určitě jsem rád za to, že dostávám šanci.
Je to velká škola, protože zápasy jsou
o hodně rychlejší, je v nich víc soubojů a míň
času na fotbalové věci. Snažím se ale co
nejvíc přizpůsobit, abych se zlepšoval.
A myslím, že moje výkony jdou nahoru.
V Juniorské lize bylo času víc?
Ano. Ve druhé lize protihráči rychleji
dostupují, v juniorce jsem víc hrál fot-
bal. Soupeři tolik nepresovali, neměli
tak zažité taktické věci.
Proto jsi neskočil rovnou z dorostu do
áčka jako jiní? Třeba i Robert Jukl,
který hraje na podobné pozici, se do
A týmu prosadil o něco rychleji.
Oproti dorosteneckému fotbalu musím
mnohem rychleji řešit herní situace. Tam
jsem měl na všechno klidně dva doteky, teď
musím častěji hrát z první. Rob je hodně
soubojový hráč, hodně do defenzivy. Tomu
to nedělalo až takový problém.
Vyznačuješ se velkou pracovitostí. Baví
tě trénovat, jsi tréninkový typ?
Ano. Jsem typ hráče, který radši víc
trénuje. I když jsem přetrénovaný, cí-
tím se na hřišti líp, než když pracuju
míň. Snažím se ke každému tréninku
přistupovat jako k zápasu, protože je
mi jasné, že jedině tak potom budu
na zápas připravený.
Máš to v sobě odmalička?
Asi ano. Neměl jsem až tolik ta-
lentu, díky pracovitosti
jsem se dostal tam, kam
jsem se dostal. 

Musejí tě někdy trenéři brzdit?
Chci hodně trénovat, ale zase to umím vy-
hodnotit. Znám svoje tělo, a když jsem una-
vený, nezůstávám na hřišti déle. Naštěstí jsem
žádné velké problémy se zraněními neměl.
Jak často zůstáváš na hřišti po tréninku?
Často. Snažím se hodně pracovat na levé
noze, protože vím, že mám nedostatky
hlavně ve střelbě. Po tréninku zůstáváme na

hřišti třeba s milošem kopečným, dám mu
dlouhý balon do strany, on mi centruje
a já cvičím zakončení.
Od koho ze zkušených hráčů si bereš

nejvíc?
Od míni Černého. Ten se se

mnou hodně baví o tom,
jak se mám nabízet,

pomáhá mi. Snažím
se od něj pobrat
co  nejvíc fotbalo-
vosti. A vzo rem je

pro mě právě i miloš
kopečný – v tom, jak na
sobě pracuje a jak se
o sebe stará.
Co ti radí Milan Černý?
hlavně abych se nebál
hrát, což je nejdůležitější.
když jsme spolu na hřišti

na tréninku, rozumíme si.
Nebát se hrát, to po vás

hodně chce trenér Zdenko Fr-
ťala. Jak se na tom dá pracovat?

Podle mě je to všechno v hlavě.
když nás vidím na tréninku, jsme

schopní všechno hrát na jeden dva do-
teky. Pak přijde zápas, bojíme se chyby,
a kvůli tomu se někdy schováváme. když
nebudeme riskovat, šanci si nevytvoříme.

Na hřišti vyniká pracovitostí a stejný je i při tréninku. „Snažím se k němu přistupovat
jako k zápasu. Jen tak se na utkání připravím,“ říká DOmINIk SOUkeNÍk, který fotbal
nejen hraje, ale také „studuje“. „Dívám se na něj jinak než ostatní – snažím se sledovat
věci jako postavení hráčů.“ 
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Snažíš se nějak speciálně pracovat s hla-
vou?
Nemyslím, že bych se nějak moc bál, ale
vím, že když se mi jedna dvě přihrávky ne-
povedou, hraje se mi hůř. Snažím se to hodit
za hlavu. Souhlasím s tím, že psychika je
sedmdesát procent výkonu. Je tady větší
tlak na výsledek než třeba v dorostu, ale já
se prostě snažím, aby mě to hlavně bavilo. 
Přemýšlíš o fotbale i ve svém volném čase?
Ano. můj oblíbený klub je Chelsea, na tu kou-
kám pravidelně. Snažím se ale fotbal sle-
dovat v globálu a brát si něco od nejlepších
hráčů z různých klubů.
Ptám se proto, že jsi kdysi spolupracoval
s jedním fotbalovým blogem. Co tě k tomu
vedlo?
To ano, ale už jsem s tím přestal. Není na to
čas. Tehdy jsem viděl jejich videa, na kterých
dělali taktické rozbory. Docela mě to zaujalo,
dělali nábor, že by chtěli někoho vzít. Tak
jsem jim udělal analýzu zápasu manchester
United – Chelsea, jim se to líbilo. myslím,

že na fotbal koukám jinak než ostatní – sna-
žím se sledovat věci jako postavení hráčů.
Chtěl bys jednou být trenérem?
Bavilo by mě to. mám i céčkovou licenci, ale
zatím se soustředím na kariéru hráče.
Děláš si zápisky z tréninků?
Ne pravidelně. když se mi líbí nějaké cvičení,
poznamenám si ho. Ale že bych si zapisoval
každý trénink to ne.
Od kterého trenéra sis vzal nejvíc?
V hradci od Aleše majera, který mě vedl
v kategorii U16. když to řeknu blbě, ten mě
naučil hrát fotbal. Chtěl po nás hodně kom-
binace, první dotek... A nejvíc jsem si fotbal
zamiloval pod Pavlem matějkou. 
Čteš fotbalové knížky?
Ano, četl jsem o Guardiolovi a o mourinhovi.
Guardiola je pro mě nejlepší trenér tím, že
dokáže ze svých hráčů dostat maximum.
I když vedou 5:0, hecuje je, aby všude byli
brzy. A mourinha mám rád proto, že dokáže
hráče připravit mentálně.
A přemýšlíš o náplni tréninku?

Derby proti Pardubicím bude mít pro Dominika Soukeníka navždy o něco speciálnější
význam – v minulé sezoně to byl jeho první celý zápas za hradecké áčko.



Když se před ním v kabině ba-
víme, dokážu odhadnout, co
budeme dělat. Podle toho, kdy
hrajeme, co je za den... Vím,
že když hrajeme v neděli, bý-
vají třeba v úterý dva těžké tré-
ninky, že když hrajeme v so-
botu, máme ve čtvrtek třeba
jeden lehčí. A dává mi to
smysl.
Kromě studování tréninků stu-
duješ taky vysokou školu, že?
Ano. Na Univerzitě Hradec
Králové studuju tělovýchovu
a český jazyk. Mám domlu-
vený individuální plán, protože
bych kvůli tréninkům všechno
nestíhal. Baví mě to – v prváku
máme plavání, volejbal, gym-
nastiku... Není to tak, že bych
jen seděl ve škole, ale získá-
vám i praktické dovednosti.
Díky tomu bych pak mohl být
trenér nebo učitel tělocviku.
A ta čeština?
Ta spíš zbyla. (směje se) Chtěl
bych si dát jen tělocvik, ale ten
byl možný jen v dvojoboru.  

Svou první druholigovou trefu zaznamenal Dominik Soukeník v 8. kole na Žižkově.

V posledních týdnech patří
dvacetiletý záložník mezi
stabilní členy sestavy.
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HISTORIE
BeZ ÚTOkU

V dalším dílu historického seriálu, který chronologicky mapuje mistrovskou sezonu Spartaku
hradec králové před 60 lety, se podíváme do období, v němž se Votrokům nedařilo v ofen-
zivě. V listopadu 1959 dali hradečtí ve třech zápasech jen jeden gól, a podzimní část tak
zakončili s rozpaky. Přesto se po ní drželi v tabulce na slušném šestém místě.

Jedenácté kolo první fotbalové ligy se hrálo
v sobotu 14. listopadu 1959. Los zavedl hra-
decký Spartak do Bratislavy, na Tehelné pole,
k zápasu se slavným Slovanem. Rozhodčí
Rébr představil divákům, kterých dorazilo 14
000, mužstva v těchto sestavách:
Slovan Bratislava: Schrojf – Urban, Popluhár,
Jankovič – Trochta, Bílý – Balážik, moravčík,
Pažický, molnár, Andrejkovič.
Spartak hradec: Jindra – Runštuk, hledík,
šarman – krejčí, michálek – Buránský, Pič-
man, kvaček, Pokorný, malík (Čermák).
hradec, v tak trošku slátané sestavě, před-
stavil v obraně Jozefa šarmana, který před
vojnou hrál v Pezinku. Fanoušci Belasých za-

žili velké zklamání z hubené remízy a ze sla-
bého výkonu svého mužstva. měkký trávník
lépe vyhovoval hráčům hradce, obrana v čele
s hledíkem likvidovala s neuvěřitelnou leh-
kostí málo promyšlené akce bez nadšení hra-
jících útočníků Slovanu. moravčík a molnár
ničím nepřipomínali reprezentanty, prohrávali
souboje o míč, nepřesně přihrávali, na střelbu
zcela zapomněli. místo nich téměř celý zápas
útočil Popluhár a v obraně nechyběl. To svěd-
čilo o „údernosti“ hradeckého útoku. Vedoucí
gól Slovanu dal v 51. minutě po akci Balážika
pohotově Pažický. V 75. minutě vystřídal ma-
líka, kterému se příliš nedařilo, Čermák – a byl
to trenérův výborný tah. V 81. minutě využil 
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náhradník dlouhý pas, krásně si obhodil Ur-
bana a okamžitě poslal míč po zemi vedle
Schrojfa, který stejně jako všichni ostatní
pouze sledoval jeho ukázkovou pohotovost.
hradec získal remízou 1:1 (0:0) bod zaslou-
ženě, nerozhodný výsledek na cizím hřišti byl
úspěchem. 
O týden později jel Spartak hradec opět na
hřiště soupeře. Ve 12. kole první fotbalové
ligy, v sobotu 21. listopadu 1959, prohrál
v Nitře 0:3 (0:2). Sedm tisíc diváků vidělo
velký výkon svého týmu. Jeho hráči překypo-
vali bojovností, rychlostí a nadšením, žádný
míč pro ně nebyl ztracen.
hradecký Spartak, který nastoupil v sestavě:
Jindra – Andrejsek (šarman), hledík, Runštuk
– krejčí, michálek – Buránský, Pičman, kva-
ček, Pokorný, malík, hrál spíš technicky, prak-
tikoval obrannou hru s rychlými výpady a se
staženou pravou spojkou Pičmanem. Útok
však postrádal potřebný důraz, a pokud
vážně ohrozil nitranskou branku, byl tu gól-
man kubačka, který měl velký den. Největší
příležitost ke vstřelení branky měl kvaček, ale
jeho bombu ze dvaceti metrů kubačka neví-
daným způsobem vyrazil na roh. Ve 30. mi-
nutě se obnovilo Andrejskovi zranění a byl
vystřídán šarma-
nem.  
V neděli 29. listo-
padu končila pod-
zimní část ligové
soutěže. U Nemoc-
nice se představilo
mužstvo Jednoty
košice. Přišlo osm
a půl tisíce diváků,
domácí trenér po-
slal na hřiště tuto
jedenáctku: Jindra
– Pičman, hledík,
Runštuk – krejčí,
michálek – Burán-
ský (Černý), Po-
korný, kvaček, Čer-
mák, malík.
hned ve třetí mi-
nutě se zranil Bu-
ránský a musel být
vystřídán Černým.
Velká převaha do-

mácích nestačila na bránící se celou jede-
náctku Jednoty. Proti takové taktice nenalezli
Votroci zbraň, a tak diváci odcházeli z po-
sledního ligového střetnutí velmi zklamáni.
Ani tentokrát, po šestinedělním půstu, se ne-
dočkali branky. Několik nastřelených tyčí, ně-
kolik hlaviček obránců Jednoty v prázdné
brance, poměr rohů 8:1 ve prospěch domá-
cích, to byl výsledek neplodné hry útočníků
Spartaku. Ztratili cenný bod. Oporou zadních
řad byl opět hledík, nejlepší hráč na hřišti,
který dokázal i nebezpečně zaútočit. Dále
bylo možné vyzdvihnout výkon záložníka mi-
chálka a kvačka v útoku. malík byl velmi
zbrklý, Pokorný si více všímal protihráčů než
míče. Černý, který hned na začátku utkání
střídal Buránského, byl nejslabší na hřišti.
Rozhodčí korelus byl často příliš shovívavý
a nenašel odvahu k odpískání penalt za sra-
žení Čermáka Gornickým a přidržení kosti-
niho Pičmanem. Remíza 0:0 potěšila jen hos-
tující mužstvo z košic.
Domácí potvrdili, že poslední zápasy hráli
prakticky bez útočné řady. V podzimní tabulce
patřilo Spartaku šesté místo a 14 bodů. Na
vedoucí Duklu Praha ztrácel pět bodů, na dru-
hou Červenou hviezdu Bratislava tři.





PŘÍMÁKY
mIChALA LeIBLA

štafetu odpovědí v tradičním dotazníku přebírá mIChAL LeIBL. 
První otázku mu pokládá Daniel Procházka:

hory × pláž · káva × čaj

roh do vápna × rozehraný roh

fotbal na stadionu × fotbal v televizi

soustředění před zápasem × rozptýlení před zápasem

zimní příprava × letní příprava

Ronaldo × Messi

Jak je možné, že máš tak velká lýtka?
V dětství jsem hodně jezdil na kole. (směje se)
A možná to bude i genetické.

Co udělám jako první, když přijdu domů?
Pozdravím se s rodinou.
Co dokáže udělat porážku snesitelnější?
Úsměv našeho syna.
Co bych nikdy nedokázal?
Skočit volným pádem.
Kterého zvířete se bojím?
hadů a pavouků.
S jakou živou známou osobností bych šel na večeři?
S Cristianem Ronaldem.
Jakou celebritu jsem miloval jako malý kluk?
Jennifer Aniston. To byla moje dětská láska.
Jakou superschopnost bych chtěl mít?
Takovou, jako má Iron man.
Jak bych přepral Honzu Kvídu?
Zkusil bych to normálně jeden na jednoho. 
Asi bych ho nepřepral, ale aspoň bych 
se otestoval.
Čím je Hradec výjimečný?
Tím, že se tady i v zimě jezdí na kole. 
Kdo bude příště odpovídat na mou otázku?
Zbroža.
A ta otázka?
On bude vědět, proč se ptám – audi, nebo bavorák?

Na fotce z mého telefonu je:
Poprvé spolu na hřišti. A snad ne naposled.





www.e-liga.cz
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019
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1

VÍZek Patrik
26. 2. 1993

188 cm, 83 kg

4

URmA Otto
17. 8. 1994

178 cm, 73 kg

15

kVÍDA Jan
17. 1. 1991

192 cm, 88 kg

17

ZBROŽek kristian
2. 1. 1990

185 cm, 78 kg

18

LeIBL michal
7. 6. 1992

184 cm, 79 kg

23

kOPeČNý miloš
26. 12. 1993

179 cm, 77 kg

21

mARTINeC Jakub
13. 3. 1998

187 cm, 76 kg

25

ČeCh František
12. 6. 1998

179 cm, 69 kg

12

OTTmAR Radim
8. 12. 1983

183 cm, 82 kg

30

mACh Ondřej
3. 3. 1998

192 cm, 83 kg

PRÁšIL Ondřej
asistent trenéra

FRťALA Zdenko
hlavní trenér

POšTULkA Tomáš – trenér brankářů
JIřÍk Jiří – vedoucí mužstva
kOBR Aleš – masér
šOPÁk Stanislav mUDr. – lékař
kORBeL martin, mUDr. – lékař
GRINAC michal, mUDr. – lékař



#25 FRANTIŠEK ČECH

OBRÁNCE

*1998
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019

5

SOUkeNÍk
Dominik

13. 7. 1999
182 cm, 77 kg

6

kATeřIňÁk
Jiří

25. 8. 1995
174 cm, 70 kg

8

VLkANOVA
Adam

4. 9. 1994
169 cm, 60 kg

10

DJURDJeVIĆ 
Fahrudin

17. 2. 1992
178 cm, 73 kg

11

ČeRNý
milan

16. 3. 1988
177 cm, 75 kg

16

FRýDek
Christian
1. 2. 1999

171 cm, 65 kg

26

PROChÁZkA
Daniel

5. 3. 1995
181 cm, 70 kg

27

JUkL
Robert 

28. 10. 1998
180 cm, 71 kg

28

DOLeŽAL
David

5. 1. 2000
177 cm, 66 kg

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. – místo-
předseda, Jiří kOS, Ing. mgr. Pavel křÍŽek, Ladislav škORPIL – členové.
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9

šÍPek Jakub
21. 2. 1999

181 cm, 78 kg

14

FIRBACheR Filip
21. 12. 2001

182 cm, 80 kg

22

PRekOP erik
8. 10. 1997

185 cm, 77 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.),  Fi něk
(host. Varnsdorf),  hynek (host. Chru-
dim), Janoušek (Chrudim), kropáček
(host. Domažlice), Plašil (B tým),
 Pokorný (uk. host.), švantner (host.
hodonín), Trávníček (host. Chlumec
n/C.), Zorvan (host. Vítkovice).
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B TÝM FC HRADEC KRÁLOVÉ
12. a 13. kolo ČFL – SkUPINY B

12. kolo ČFL: FC Hradec Králové B – FC Slovan Velvary 1:0
Branka: 3. šípek. Rozhodčí: Grimm – Vít, Volf. Bez karet. 237 diváků. FChk B: Brát – Ne-
mšovský, Plašil, Locker – kopečný, Vobejda, Sokol (80. Ptáček), štěrba (66. Langr), kadlec
– šípek, Bičiště (85. Vítek). FC Slovan Velvary: měsíček – šimkovský (75. Dolejší), Ippolito,
Rubeš, Chábera (80. havránek) – Valenta (85. muller), Tenkl, Vopat, Polák (33. krištof),
Dvořák – kafka (55. Bulíř).

hned na začátku utkání se do sítě Velvarů trefil Jakub šípek. To domácí povzbudilo a hráli
aktivně, ani hosté však nepřijeli rezignovaní. Ve vyrovnaném zápase bylo několik šancí na
obou stranách, ale hradečtí si výhru zvládli uhlídat.

Jakub Brát, brankář: „Byl to těžký, ale vyrovnaný zápas, pomohl nám rychlý první gól, pak
už to bylo z naší strany opatrnější. Jsem rád, že to celý tým nakonec takhle zvládl.“

13. kolo ČFL: FC Slovan Liberec – FC Hradec Králové B 4:1
Branky: 8. Nešický, 62. Dordić, 69. Vrabec, 84. šíma – 28. Firbacher. Rozhodčí: štrincl –
Cihlář, kastl. Žk: 25. Dordić – 13. kadlec, 68. Jukl. FC Slovan Liberec B: hasalík – Dordič (89.
Gabko), Vrabec (76. šulc), Yu (72. šíma), Dvořák, Daněk, michal, Nešický, Gembický, Beran,
Fukala. FChk B: mach – Locker (71. Nemšovský), Plašil, kadlec (89. Ptáček) – Vobejda, Jukl
– mahr (77. Ansorge), Samko (73. Vítek), Procházka – Firbacher (73. Langr), Bičiště.

Slovan získal náskok hned na začátku zápasu, ale díky brance Filipa Firbachera hosté skóre
vyrovnali. Druhý poločas patřil domácímu Liberci, který si třemi brankami zajistil výhru.

Karel Krejčík, trenér: „Nevydařil se nám vstup do utkání, domácí jednu z našich chyb po-
trestali brankou. Potom se náš výkon zlepšil, vyrovnali jsme a na začátku druhého poločasu
jsme měli dokonce šanci jít do vedení. Jenže pak jsme zase začali chybovat. Nakonec jsme
bohužel zaslouženě odešli poraženi.“

Proti Velvarům se trefila posila z A týmu,
Jakub Šípek, už po dvou minutách.



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)

31. října  ------------
----------  13. listopadu
2019 —----------–
www.biocentral.cz

17.00  Joker    
17.30  U Zlaté rukavice * 

19.30  Terminátor: Temný osud   Premiéra

21.00  Parazit * 

22.30  Zombieland: Rána jistoty Halloweenská projekce

čtvrtek
 31

14.00 Přes prsty  Senior bio

17.30 Boží láska   *

18.00 Joker  
20.30 NASLEPO 
21.00 Dálava   * | FK

čtvrtek
 0714.00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát 

 Senior bio 

17.00 Poslední aristokratka
17.30 Sólo  * 

20.00 Arabela - seriálový maraton s   
 přespávačkou Malé oči

21.00 Parazit  *  

pátek
 01

 Kino nepromítá
 Bar otevřen od 9:30
 Pokladna otevřena od 16:00 
 

pátek
 08

10.00 Psí kusy Kino v klidu

13.00 Hurá na pohádky Malé oči

15.00 Ke startu připravit! Malé oči

17.30 Narušitel systému     * 

18.00 Fenomén Disman Malé oči

20.00 Addamsova rodina  Malé oči

21.00 Parazit * 

sobota
 02 18.45 Giacomo Puccini | Madama Butterfl y   

 METinHD

sobota
 09

13.00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon  
 Bio Smolíček

15.00 Biofonie s Kidem Malé oči

17.30 Parazit * 

18.00  První akční hrdina | Projekce s Jiřím   
 Mádlem 
20.30  Hra | Projekce s Jiřím Mádlem
21.00 Tiché doteky  *

neděle
 03

13.00  Fany a pes Bio Smolíček

15.00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon  
 Bio Smolíček | Dětská dílna

17.30  Poslední aristokratka 
18.00  Hra * 

20.30  Bitva u Midway  
21.00  Boží láska *  

neděle
 10

17.30 Antologie města duchů * 

18.00 Tintoretto - rebel z Benátek 
 Umění v kině | Kurátor uvádí

20.30 Joker
21.00  Hra * 

pondělí
 04

17.30 Ladislav Zibura - Prázdniny v Evropě 
18.00 Pardon, nezastihli jsme vás *

20.30 Ladislav Zibura - Prázdniny v Evropě 
21.00 Parazit  * 

pondělí
 11

10.00 Gauguin na Tahiti – ztracený ráj 
 Umění v kině | Senior bio  

17.30 Sólo *

18.00 Poslední aristokratka  
20.30  Parazit 
21.00 U Zlaté rukavice * 

úterý
 05

10.00  Přes prsty Senior bio 

17.30  Hra  *

18.00 Workshop Dole dobrý  Pořádá Loono

20.30  Joker  
21.00  Feinkošt | přehlídka krátkých fi lmů *  

úterý
 12

17.30  Slayer: The Repentless Killogy Koncerty v kině

18.00  Hra *

20.30  Tintoretto - rebel z Benátek Umění v kině

21.00  Parazit  * 

 

středa
 06

17.30  Poslední aristokratka 
18.00  Parazit   * 

20.30  Sám na dva šéfy | NT Live Divadlo v kině  

21.00  Antologie města duchů   * 
středa

 13

Madama Butterfl y | METinHD 



Jako mládežnický trenér působíte v Hradci
od začátku této sezony. Jaká je to zkuše-
nost?
Pro mě je to výzva. Děkuju martinu štěpá-
novi, že mi dal šanci podílet se na tréninko-
vém procesu. Být v FC
hradec králové je pro
mě splněný sen.
Předtím jsem trénoval
v Cidlině, kde jsem
měl dva starší syny,
chtěl jsem je posu-
nout dál, tak šli sem.
moje představa byla,
že bych byl u jednoho
z kluků, ale tady to ne-
jde. Nakonec myslím,
že je to správně, že
rodiče netrénují svoje
děti. Do určitého věku
to možná problém
není, ale od žákov-
ských kategorií to
není úplně vhodné.
Proč?
Neříkám, že se to ne-
musí povést – jako
v případě Antonína Baráka. Jde o povahu
trenéra a hráče. můj syn, který je v U13, už
se blíží do puberty, má svůj názor, snažil
bych se ho víc posouvat... To člověk ne-
ovlivní. A je to nepříjemné pro kluka i trenéra.
Nejsem stoprocentní odpůrce, neříkám, že
to nejde, ale není potřeba to pokoušet.
Jak jste tedy vzal, když jste sem s takovou
představou šel a zjistil jste, že to není
možné?
Čekal jsem na svou šanci. Viděl jsem se
u přípravkové kategorie, protože trenérské
zkušenosti nemám veliké. Chvíli jsem tré-

noval v Cidlině, předtím jsem hrál a pískal.
Jako trenér se učím.
A učíte se s vervou – připravujete se na při-
jímačky A licence, že?
měl jsem céčko, béčko jsem si dodělal bě-

hem roku, teď se sna-
žím dostat na áčko,
ale myslím, že to bude
těžké.
Nakonec jste se do-
stal jako asistent
k ročníku 2008, který
sbírá úspěchy. Jaké
to je?
Jde to jedině podělat.
kluci jsou nastavení
fantasticky. Učím se
od nich, doufám, že
i oni ode mě –
v tomhle věku jim
ještě umím poradit,
i když jsem spíš tako-
vým tátou než kou-
čem. Od toho je Péťa
Blažek. Spolupracu-
jeme, sedli jsme si,
vyhovuje nám to. mi-

nulý týden jsme poprvé prohráli s Boleslaví,
jinak pořád vyhráváme. A musím říct, že za-
plaťpánbůh, že prohra přišla. Jen vyhrávat
není dobré. Podlehli jsme kvalitnímu soupeři
v kvalitním utkání ukázalo nám to chyby. To
je dobře.
Žákovské a přípravkové týmy FC Hradec
Králové trénují vesměs mladí trenéři, kteří
nemají děti, nebo mají ještě hodně malé.
Pomáhá vám zkušenost otce čtyř potomků?
Jsou to dva pohledy. Svoje názory komuni-
kuju s Petrem, který děti nemá. hledáme
kompromisy, myslím, že i on je rád za druhý
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ZDENĚK PĚNKAVA: MÁM SEDMIMÍSTNÉ 
AUTO. A NĚKDY TO NESTAČÍ

Od léta působí jako asistent trenéra u hradecké kategorie U12. Jeho tři synové hrají za
týmy Votroků do třinácti, deseti a sedmi let. „Je to koníček pro celou rodinu, zapálení do
toho musíme být všichni. Jinak to nejde,“ usmívá se Zdeněk Pěnkava.

Zdeněk Pěnkava



pohled. Všichni trenéři, kteří tady jsou, mají
velkou kvalitu. Zatím jsme neměli nic, co by-
chom museli třeba s rodiči řešit nějak ra-
zantně, i s nimi jsme si sedli.
Tím se dostáváme k tomu, že tři vaši synové
hrají v různých kategoriích za FC Hradec.
Jak to se svou prací a s trénováním můžete
zvládat?
Bál jsem se toho. když se jezdilo se dvěma
kluky, byl to očistec. Teď šel ještě třetí do
kategorie U7. mám firmu, zaměstnávám lidi,
tam jsem musel trochu ubrat. Ale nemůžu
ubrat do takové míry, že by se to projevilo.
Ať už ve firmě, při trénování nebo v otcovství.
kluci jsou pro to zapálení, to je strašná po-
moc. Nemusím je do ničeho nutit, což bych
ani nedělal. Pomáhá Zš Sever, která má
sportovní třídu. V ní je obrovské ulehčení
pro rodiče, kluci mají školní režim přizpůso-
bený fotbalu a fotbal škole. A velkou práci
samozřejmě zastane manželka, která se
stará o rodinu naplno.
Máte velké auto?
Sedmimístné. A někdy je to málo. (směje
se) U mladších kategorií si pomáháme
s ostatními rodiči – máme tam kluka z Do-
halic, ze Všestar, takže je nabereme, jede se
na trénink, pak to někdo slaní zpátky, třeba
do Všestar, my zajedeme jen tam. Bez téhle

vzájemné rodičovské pomoci si to neumím
představit. Je to koníček pro celou rodinu,
jinak to nejde. musí pro to být zapálení
všichni.
A vaše čtvrté dítě fotbal nehraje?
To je dcera z předchozího manželství. Je jí
devatenáct a žije v Ostravě. O ní už se stará
někdo jiný. (směje se)
Jak moc se vám kryjí tréninky? Kluky v nich
moc nevidíte, ne?
Nemyslel jsem si, že to bude až takové, ale
kluky opravdu vidím málo. S tím starším,
který je v kategorii U13, přitom trénujeme
napůl na jednom hřišti. Ale ani tam nejde
sledovat obě části hřiště, priorita je můj tré-
nink U12. Vidím je strašně málo, všechno
to probereme až večer doma.
Jak to probíhá?
Nejvíc emoční je ten nejmenší. Ten by pořád
povídal, kolik dal gólů, kolikrát se trefil do
šibenice... To musíme vyposlechnout celá
rodina, zaplaťpánbůh se mu daří. Ti starší
si povídají taky. když s nimi jedu ze zápasu,
člověk vyloženě cítí atmosféru, že chtějí,
abych jim řekl, co si o tom myslím, abych je
hodnotil. Samozřejmě víc vypichuju, co se
podařilo. Až u toho nejstaršího občas i kriti-
zuju, ale jsou to děti – musíme hlavně chvá-
lit.

Šimon Pěnkava, FCHK U7 Matěj Pěnkava, FCHK U10 Patrik Pěnkava, FCHK U13

-21-



AUTA, s.r.o., Žižkova 660, 261 01 Příbram
Tel.: 733 120 876, E-mail: auta.prodej@auta.pb.cz
web: http://autasro.kia.com

Polní 190, 500 03 Hradec Králové tel. +420 495 585 071
autotech.prodej@autotechhk.cz http://autotech.kia.com















DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ WWW.DPMHK.CZ

HLEDÁ
PRÁVĚ
TEBE

 ŘIDIČE A ŘIDIČKY 

ELEKTROMECHANIKY A AUTOKLEMPÍŘE

kolektiv odborníků
a profesionálů

„Jsme 
sehraný 
tým.“

tel. 495 089 231, 603 568 571 ... A NABÍZÍME I UBYTOVÁNÍ



1. kolo (20. 7. 2019)
Vítkovice – Chrudim             0:1
Vlašim – Brno                         2:2
Dukla – Třinec                        2:3
Sokolov – Hradec Králové    0:0
Pardubice – Žižkov                2:1
Líšeň – Varnsdorf                  2:2
Prostějov – Vyšehrad            1:0
Ústí n/L – Jihlava                  0:0
                                                    
2. kolo (27. 7. 2019)
Brno – Pardubice                   1:1
Chrudim – Líšeň                     1:3
Prostějov – Vlašim                0:1
Jihlava – Vítkovice                3:0
Žižkov – Sokolov                   2:1
Varnsdorf – Třinec                 2:2
Vyšehrad – Ústí n/L              4:1
Hradec Králové – Dukla        0:2
                                                    
3. kolo (3. 8. 2019)
Vítkovice – Vyšehrad            4:2
Ústí n/L – Prostějov              3:1
Třinec – Jihlava                     0:1
Sokolov – Brno                       0:2
Pardubice – Vlašim               1:0
Líšeň – Hradec Králové        3:3
Dukla – Žižkov                       2:0
Varnsdorf – Chrudim             3:3
                                                    
4. kolo (10. 8. 2019)
Jihlava – Dukla                      1:0
Hradec Král. – Varnsdorf     8:0
Brno – Ústí n/L                       2:2
Vyšehrad – Sokolov              2:2
Chrudim – Třinec                   1:0
Prostějov – Pardubice           0:0
Žižkov – Vítkovice                  2:0
Vlašim – Líšeň                        1:2
                                                    
5. kolo (18. 8. 2019)
Ústí n/L – Pardubice             0:1
Třinec – Hradec Králové      1:1
Dukla – Brno                           2:1
Sokolov – Vlašim                   2:1
Chrudim – Žižkov                  0:3
Líšeň – Vyšehrad                   0:0
Vítkovice – Prostějov            2:2
Varnsdorf – Jihlava               2:1

6. kolo (24. 8. 2019)
Jihlava – Líšeň                       3:2
Hradec Králové – Chrudim   2:0
Brno – Vítkovice                     1:0
Pardubice – Sokolov             4:0
Vyšehrad – Dukla                  1:3
Prostějov – Třinec                 2:2
Žižkov – Varnsdorf                3:0
Vlašim – Ústí n/L                   0:1
                                                    
7. kolo (31. 8. 2019)
Vítkovice – Pardubice           1:3
Třinec – Brno                          1:1
Dukla – Vlašim                       4:0
Sokolov – Prostějov              1:1
Chrudim – Vyšehrad             3:2
Líšeň – Žižkov                        3:3
Varnsdorf – Ústí n/L              0:3
Hradec Králové – Jihlava     4:2
                                                    
8. kolo (14. 9. 2019)
Ústí n/L – Sokolov                 2:2
Jihlava – Chrudim                 4:2
Brno – Líšeň                           2:0
Pardubice – Dukla                 3:1
Vyšehrad – Třinec                 1:2
Prostějov – Varnsdorf           3:2
Žižkov – Hradec Králové      1:2
Vlašim – Vítkovice                 2:1
                                                    
9. kolo (21. 9. 2019)
Vítkovice – Sokolov               4:0
Jihlava – Brno                        3:2
Chrudim – Vlašim                  1:1
Dukla – Ústí n/L                     3:2
Třinec – Žižkov                      4:2
Líšeň – Prostějov                   3:0
Varnsdorf – Pardubice          1:2
Hradec Králové – Vyšehrad  1:0
                                                    
10. kolo (28. 9. 2019)
Ústí n/L – Vítkovice               1:1
Brno – Hradec Králové         2:1
Vyšehrad – Varnsdorf           3:1
Sokolov – Dukla                     2:3
Pardubice – Líšeň                  2:0
Prostějov – Chrudim             1:1
Žižkov – Jihlava                     1:1
Vlašim – Třinec                      0:2

11. kolo (5. 10. 2019)
Jihlava – Sokolov                  3:1
Chrudim – Brno                      1:4
Dukla – Prostějov                  1:0
Třinec – Vítkovice                  3:2
Líšeň – Ústí n/L                      1:3
Žižkov – Vyšehrad                 1:0
Varnsdorf – Vlašim                2:1
Hradec Král. – Pardubice     1:0
                                                    
12. kolo (19. 10. 2019)
Vítkovice – Dukla                   0:3
Ústí n/L – Chrudim                2:0
Brno – Varnsdorf                   4:1
Sokolov – Líšeň                      1:2
Vyšehrad – Jihlava                1:1
Pardubice – Třinec                1:0
Prostějov – Žižkov                 2:1
Vlašim – Hradec Králové      0:2
                                                    
13. kolo (26. 10. 2019)
Jihlava – Pardubice               3:2
Vyšehrad – Vlašim                2:1
Chrudim – Dukla                    3:2
Třinec – Ústí n/L                    0:1
Líšeň – Vítkovice                    5:1
Žižkov – Brno                         1:0
Varnsdorf – Sokolov              3:0
Hradec Králové – Prostějov 1:2
                                                    
14. kolo (2. 11. 2019)
Vítkovice – Varnsdorf            0:0
Ústí n/L – Hradec Králové    2:0
Brno – Vyšehrad                    4:1
Sokolov – Třinec                    2:2
Dukla – Líšeň                          4:2
Pardubice – Chrudim            4:0
Prostějov – Jihlava                1:1
Vlašim – Žižkov                     2:1
                                                    
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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