MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 12. května 2019 v 17.00 hod.

Zápas 28. kola

FC Hradec Králové – FK Ústí n/L

Program 28. kola (11. 5. 2019)

Program 29. kola (18. 5. 2019)

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

Táborsko – Sokolov
Znojmo – Vítkovice
Pardubice – Hradec Králové (15.00)
České Budějovice – Varnsdorf
Ústí n/L – Jihlava
Brno – Třinec
Prostějov – Chrudim
Žižkov – Vlašim
partner utkání:

TÝM U13 ZÍSKAL STŘÍBRO NA
FINÁLOVÉM TURNAJI ONDRÁŠOVKA
Jako první z mládežnických týmů FC Hradec Králové absolvovala finálový turnaj Ondrášovka Cupu třináctka – a během dvoudenních bojů získala cenné stříbro. V základní
skupině malí Votroci třikrát vyhráli, dvakrát remizovali. Ve finálové skupině čtyřikrát
zvítězili, podlehli nakonec vítězné Spartě a remizovali se Slováckem, které skončilo třetí.
Gratulujeme klukům k výborné reprezentaci klubu!
Výsledky FCHK U13 v základní skupině:
FCHK – Vlašim 0:0
FCHK – Šumperk 3:0
FCHK – České Budějovice 3:2
FCHK – Jihlava 3:1
FCHK – Mladá Boleslav 1:1
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Výsledky FCHK U13 ve finálové skupině:
FCHK – Karviná 2:1, FCHK – Opava 1:0
FCHK – Bohemians 1905 1:0
FCHK – Sparta Praha 0:3
FCHK – Slovácko 0:0
FCHK – Třinec 2:0

O DNEŠNÍM SOUPEŘI
FK Ústí nad Labem
ROK ZALOŽENÍ
KLUBOVÉ BARVY
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY

1927
bílá a modrá
Postup do 1. ligy (1952, 1958, 2010, 2012 – klub neobdržel
licenci kvůli nevyhovujícímu stadionu).

VEDENÍ KLUBU

Ing. Petr Heidenreich
– výkonný ředitel

STADION

Městský stadion v Ústí nad Labem, kapacita 4000.

HISTORICKÁ
BILANCE

33 zápasů
18 výher Hradce/7 remíz/8 výher Ústí, skóre 66:37.

POSLEDNÍ
VZÁJEMNÝ
ZÁPAS

1. listopadu 2018, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
FK Ústí nad Labem – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
Branka: 90. Miker. Rozhodčí: Machálek – Poživil, Lakomý. ŽK: 71.
Šup, 79. Brak, 88. Bílek – 68. Djurdjević, 90. Miker. 828 diváků.
Ústí: Lindr – Strada (66. Kingue), Brak, Pimpara, Bílek – Peterka,
Richter, Miskovič – Krátký, Matějka (86. Nágl), Procházka (58.
Šup). FCHK: Ottmar – Kopečný, Pokorný, Martinec, Plašil – Jukl,
Janoušek – Djurdjević (82. Miker), Vlkanova (90. Finěk), Urma –
Da Silva (58. Kropáček).

NA KOHO SI DÁT POZOR

Jiří Pimpara
obránce

Jan Peterka
záložník

Daniel Procházka
záložník
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SOUPISKA FK ÚSTÍ NAD LABEM
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

LINDR

Jiří

7. 8. 1986

192 cm

84 kg

20

TVRDOŇ

30

NĚMEC

Marián

18. 8. 1994

194 cm

86 kg

David

5. 3. 2000

186 cm

76 kg

2
3

JANSO

Oliver

8. 10. 1993

175 cm

73 kg

ŠIMEČEK

Michal

22. 6. 1998

182 cm

83 kg

4

BRAK

Vojtěch

12. 2. 1997

184 cm

80 kg

5

PIMPARA

Jiří

4. 2. 1987

192 cm

93 kg

17

DVOŘÁK

Radek

21. 6. 1995

177 cm

65 kg

6

KRÁTKÝ

Marek

8. 6. 1993

174 cm

72 kg

7

RICHTER

Daniel

11. 3. 1995

176 cm

72 kg

8

BÍLEK

Michal

13. 10. 1997

174 cm

70 kg

9

DRAME

Youba

16. 1. 1998

183 cm

73 kg

10

PETERKA

Jan

22. 4. 1990

186 cm

74 kg

11

PROCHÁZKA

Daniel

5. 3. 1995

180 cm

72 kg

12

MISKOVIČ

Jiří

20. 8. 1993

179 cm

70 kg

15

PROŠEK

Václav

8. 4. 1993

175 cm

70 kg

16

STRADA

Marek

16. 3. 1994

168 cm

64 kg

19

VALENTA

Matěj

9. 2. 2000

182 cm

76 kg

25

NÁGL

Adam

6. 10. 1992

187 cm

85 kg

18

ŠUP

Dominik

28. 1. 1997

182 cm

76 kg

21

MATĚJKA

Lukáš

20. 12. 1997

183 cm

72 kg

Realizační tým: Aleš KŘEČEK – hlavní trenér, Juraj ŠIMURKA, Petr VRABEC – asistenti
trenéra, Ondřej KLÍČ – vedoucí mužstva, Miloslav HOLAKOVSKÝ – masér, MUDr. Jakub
AVENARIUS – lékař, Andrea ČERMÁKOVÁ – fyzioterapeutka.
Management klubu: Bc. Libor ZAJÍČEK, Václav KOŽÍŠEK, Ing. Igor BABÍK, Miloš MUSIL
– členové představenstva, Ing. Petr HEIDENREICH – výkonný ředitel, Bc. Lenka JIREČKOVÁ – asistentka vedení společnosti, Jakub TICHA – marketingový specialista.
- 4-

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
26.–27. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2018/2019
26. kolo: FCHK – SK Dynamo České Budějovice 1:0 (1:0)
Votroci se na vedoucí tým tabulky doma vytáhli. Proti Českým Budějovicím předvedli
nejlepší výkon na jaře a Dynamo, které přijelo s dvanáctizápasovou vítěznou sérií v zádech, porazili díky gólu Filipa Zorvana 1:0.
Zdenko Frťala, trenér:
„Kdyby hosté proměnili svoji
stoprocentní šanci, možná
by se zápas vyvíjel jinak.
Jsem rád, že kluci splnili, co
jsem jim říkal před utkáním
– aby věřili ve své schopnosti a od první vteřiny pracovali na 110
procent. Za to jsme byli odměněni sladkým
vítězstvím, kterého si ne smírně vážíme.“
Filip Zorvan, záložník:
„Byl to s lídrem soutěže
hodně odmakaný zápas.
Jsme rádi, že zrovna my
jsme jejich šňůru vítězství

ukončili, a myslím, že naprosto zaslouženě.
U rozhodujícího gólu jsem byl úplně překvapený, jak jsem byl sám, bál jsem se,
abych nebyl v ofsajdu. Měl jsem míč pod
nohou, vystřelil jsem k tyči, naštěstí to tam
spadlo.“
Jakub Pokorný, obránce:
„Poslední tři nebo čtyři zápasy už se nám daří začátky,
přináší to ovoce. Davida
Ledeckého znám ze Znojma,
celkem mu to tam padalo. Je
zkušený, hraje tělem, dnes
jsme ho k ničemu nepustili. Čisté konto jsme
už potřebovali, vzadu jsme skoro nedělali
chyby.“

26. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 3. 5.
2019
FC Hradec Králové – SK Dynamo České
Budějovice 1:0 (1:0)
Branka: 41. Zorvan. Rozhodčí: Franěk – Dobrovolný, Šimáček. ŽK: 45. Leibl, 52. Poko-

rný – 43. Čavoš, 45. Grajciar, 45+1. Ledecký,
48. Javorek. 915 diváků.
FCHK: Ottmar – Kopečný, Pokorný, Martinec, Leibl (75. Djurdjević) – Jukl – Vlkanova,
Kateřiňák, Zorvan (87. Kvída), Urma – Šípek
(89. Firbacher).
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27. kolo: FC Zbrojovka Brno – FC Hradec Králové 2:0 (1:0)
Do utkání v Brně vstoupili Hradečtí aktivně, měli několik šancí, které ale neproměnili.
Soupeř se prosadil před přestávkou po zaváhání v defenzivě Votroků. Gól dal Peter Štepanovský. Krátce nato byl ještě vyloučen Jakub Martinec a přes veškerou snahu nedokázali oslabení hosté ve druhé půli vyrovnat. Naopak, inkasovali ještě jednou.
Zdenko Frťala, trenér:
„Do třicáté minuty jsme si vypracovali tři gólové příležitosti. Nevyužili jsme je a fotbal nás vytrestal
tím, že všechno, co se mohlo stát
špatného, se stalo – vlastní gól,
červená karta, zranění... Prošli
jsme si peklem. I ve druhé půli jsme drželi zápas
v napětí, ale druhý gól všechno rozhodl. Pořád se
o barážové místo popere čtyři pět
týmů, absolutně nic nebalíme.“
Adam Vlkanova, záložník:
„Měl jsem takové pološance, ze
kterých jsem asi mohl dát gól. Přišel nákop, Oťas bohužel podklouzl,
jejich hráč to čekal a šel za tím.

Měli jsme zabojovat za Oťase, v jiných zápasech
pomohl on nám. Pak ale přišel další nákop, červená
karta... Pak se hraje těžko. Ve druhé lize může prohrát každý s každým, potřebujeme udělat devět bodů
a čekat, jestli Brno ztratí.“
Michal Leibl, obránce:
„Byl to zápas blbec – viděli to
všichni v televizi i my na hřišti.
Uklouzli jsme, dostali jsme gól,
dohrávali jsme poločas v deseti...
Viděl jsem, že Radim si šel pro
balon, snažil jsem se zakrývat toho
hráče, bohužel jsem už pak nedokázal tu situaci zachránit. O baráž budeme určitě bojovat. Ve hře je
devět bodů, chceme všechny tři zbývající zápasy
vyhrát a porvat se.“

27. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 7. 5. 2019
FC Zbrojovka Brno – FC Hradec Králové 2:0 (1:0)
Branky: 42. a 83. Štepanovský. Rozhodčí: Pechanec
– Paták, Dresler. ŽK: 4. Růsek, 80. Sukup, 87. Vraštil
– 23. Kopečný, 40. Šípek, 75. Pokorný. ČK: 45.
Martinec. 4018 diváků.

Brno: Floder – Sukup, Vraštil, Kryštůfek, Eismann –
Pachlopník (73. Přichystal), Bariš, Růsek – Štepanovský, Michal Škoda (27. Magera), Šumbera (77. Vintr).
FCHK: Ottmar – Kopečný, Pokorný, Martinec, Leibl
– Jukl – Vlkanova, Kateřiňák (46. Kvída, 65. Finěk),
Zorvan, Urma (55. Djurdjević) – Šípek.

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2018/2019, po 27. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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SK Dyn. České Budějovice
FC Vysočina Jihlava
FC Zbrojovka Brno
FC Hradec Králové
FK Ústí nad Labem
FK Varnsdorf
FK Pardubice
MFK Vítkovice
FK Fotbal Třinec
FC Graffin Vlašim
1.SK Prostějov
FK Baník Sokolov
MFK Chrudim
1.SC Znojmo FK
FC MAS Táborsko
FK Viktoria Žižkov

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

21
16
14
13
14
12
11
9
9
7
8
8
7
6
6
5

2
6
6
7
4
8
9
7
6
11
7
5
4
6
6
6

4
5
7
7
9
7
7
11
12
9
12
14
16
15
15
16

53:21
45:24
48:28
33:18
37:33
26:22
42:30
26:40
30:34
29:33
27:37
24:33
36:53
37:48
34:48
29:54

65
54
48
46
46
44
42
34
33
32
31
29
25
24
24
21

23
15
6
7
4
5
0
-5
-6
-10
-11
-10
-14
-18
-15
-21

MICHAL TRÁVNÍČEK: S KONDIČNÍM
TRENÉREM JSEM SE HODNĚ SKAMARÁDIL
Na začátku sezony měl našlápnuto k tomu, aby se prosadil v A týmu. MICHAL TRÁVNÍČEK
se tlačil do sestavy podobně jako jeho vrstevníci, odchovanci Jakub Martinec nebo
Robert Jukl. Jenže v šestém kole ho zastavilo vážné zranění kolene a od té doby tráví
každý den s kondičním trenérem Ondřejem Krajákem. „Jsme teď velcí kamarádi. Každý
den jsme spolu čtyři hodiny,“ směje se talentovaný levák.
Jaká je pro tebe sezona, jejíž většinu trávíš
v posilovně?
Určitě ne příjemná. Je to moje druhá sezona
v áčku a hned se mi stalo nejhorší zranění,
jaké může fotbalistu postihnout – přetržený
zkřížený vaz v koleni. Rekonvalescence trvá
tři čtvrtě roku, takže jsem v šestém kole měl
po sezoně.
Věděl jsi hned ve Varnsdorfu, kde
ses zranil, že to je tak špatné?
Ne, nevěděl. Ještě týden jsem rehabilitoval, zkoušel jsem trénovat,
ale koleno se mi pořád podlamovalo. Pak jsem zašel k doktorovi,
ten mi řekl, že to vypadá jen na pochroumané postranní vazy. Byl
jsem i na magnetické rezonanci,
tam se taky nic nezjistilo. Až při
artroskopickém vyšetření doktoři
odhalili, jaké mám skutečně zranění. Takže mi koleno zavřeli a tři
měsíce jsem čekal, až budu moct
jít na plastiku.
Byla to pro tebe velká rána? Začal ses prosazovat do sestavy...
Byla to obrovská rána. V sezoně
předtím jsem byl na hostování na
Žižkově, kde se mi relativně dařilo,
docela dost jsem toho tam odehrál.
Vrátil jsem se do Hradce, odehrál
první kolo v Táborsku, pak jsem tři
kola stál, pak jsem zase nastoupil... A pak se stalo tohle.
Bylo tříměsíční čekání na plastiku úmorné? Co jsi mohl dělat?
Noha vypadala tak, jako by s ní nic nebylo.
Normálně jsem trénoval, jenom ne s klukama, ale s kon-

dičním trenérem Ondrou Krajákem. Kopal
jsem, vypadalo to, že bych mohl být s ostatními, ale prostě jsem měl v kolenu přetržený
vaz.
To jsi cítil?
Ze začátku hodně. Třeba jsem vyklusával
a podlamovalo se mi koleno. Když mi ho při
artroskopii vyčistili, bylo to pak úplně v pohodě. Ani mě to nebolelo, cítil jsem se, jako
bych mohl hrát. Ale nemohl jsem.
Jaký je to pocit, když spoluhráči trénují
herní věci a ty kroužíš na vedlejším hřišti?
V poslední době už to je strašné. Jsem v takové fázi, že už bych skoro mohl být
s nimi, ale vím, že kontakt by pro koleno nebyl dobrý. Když oni hrají fotbálek a já polykám kilometry, je to
strašný pocit. Není to příjemné.
Co ti nejvíc pomohlo psychicky?
Hned od začátku jsem chtěl být
s klukama v kabině, takže
jsem chodil na každý trénink.
Ondra Kraják je tady se
mnou každý den, v tom
mám obrovské štěstí. Kabina mi strašně pomáhá –
když tam přijdu, mezi klukama se cítím dobře. Kdybych měl trénovat někde sám,
bylo by to šílené.
Jak moc ti chybějí zápasy
a emoce v nich?
Hrozně moc. Chodím na
všechny, jezdím i ven, jen
v Třinci jsem nebyl. Chybí
mi ale zápasové tempo,
to, že bych mohl žít s tý- 7-

mem v zápase. To, že jsem s klukama kolem
tréninků, je hezké, ale zápas nic nenahradí.
Opakuješ, že každý den trávíš s kondičním
trenérem Ondrou Krajákem. Skamarádili
jste se?
(směje se) Myslím, že jsme docela velcí kamarádi. Trávím s ním čtyři hodiny denně...
Je to skvělý kondiční trenér – bez něj by to
nebylo tak dobré, jako to je teď.
Pomáhá ti i psychicky?
Ano. On to zažil dvakrát, měl to samé zranění na pravém i levém kolenu. Ví, jaké to
je, co má dělat, co mám dělat já, obrovsky
mi pomáhá. Ví, že člověk je jednou nahoře,
jednou dole – chvíli to vypadá, že už bych
mohl nastoupit, pak mě to zase bolí... Je to
takové nevyzpytatelné.
Jak vlastně probíhala operace? Díval ses?
Ne, měl jsem narkózu. Ale je pravda, že mě
doktoři přemlouvali. Anestezioložka mě
snad hodinu přesvědčovala, ať si nechám
umrtvit jen půlku těla, ale já jsem byl rozhodnutý.
Pomáhá ti rodina?
Z ní jsem největší podporu měl od dědy. Ten
bohužel v lednu umřel, to pro mě byla
strašná rána. Moc jsem to nezvládal, ten
měsíc byl hodně krutý. Koleno se komplikovalo, do toho tohle... To nebylo úplně dobré
období. Mamka mě taky podporuje.
Leden byl nejhorší období?
Když jsem začínal po operaci, kluci, kteří
absolvovali to samé, mě strašili, že první dva
měsíce jsou hrozné. Já jsem je měl v pohodě, v lednu jsem začal běhat a říkal jsem
Posilovna je pro Michala Trávníčka
druhým domovem.
Vybavení poskytla společnost
MALL.cz.

Většinu sezony krouží Michal Trávníček kolem
tréninkového hřiště s Martinem Matouškem
(vlevo).
si, že to je fantastické. Jenže zastavila mě
Bakerova cysta, která se mi plnila. Jezdil
jsem k panu doktorovi Novákovi do Prahy,
který mi vytahoval vodu a píchal mi do kolene výživu. To mi pomáhalo. Ale jinak byl
leden opravdu krutý.
A jak s tebou komunikují spoluhráči? Střílejí si z tebe?
Jo. Fotbalisti jsou takoví, pořád do sebe rýpeme. V kabině je hodně mladých, snad
osm nás bylo pohromadě v devatenáctce,
takže se dobře známe. Víme o sobě
všechno. Občas mají narážky: Kolenáři...

Tady jdou šrouby... Támhle ti vypadl šroub...
To k tomu patří.
Téměř stejnou rekonvalescenci jako ty absolvuje Martin Matoušek. Snáší se tahle
dřina ve dvou líp?
No, Matymu se to stalo dva týdny po mně.
Jsme spolu taky hodně, vlastně každý den.
Je to lepší. Kdybych tady měl být sám... On
už tohle zranění taky jednou měl, takže mi
pomáhá. Když mu řeknu, že mě to tady bolí,
on mě ubezpečí, že to je v pohodě, že to je
třeba jen ztuhlá jizva.
Jak takhle napůl zvenčí sleduješ dění
v týmu? V zimě přišel Michal Leibl, takže
ti vzrostla konkurence na levé straně...
Na jednu stranu je to nepříjemné, na druhou
stranu je to dobře. Teď jsme na post levého
obránce tři hráči, všichni můžeme hrát i v záloze. Strach o místo trochu mám, tím spíš,
že budu po zranění. Na druhou stranu vím,
že konkurence je pro nás dobrá. Doufám,

že uděláme baráž a postoupíme do ligy.
Kvalita týmu je skvělá.
Jak komunikuješ se zbytkem týmu? Po zápasech chodíš do kabiny...
Je mi to trochu blbý, ale kluci to berou v pohodě. Považují za součást týmu.
Teď už máš rekonvalescenci téměř za sebou. S čím se díváš do nejbližší budoucnosti?
Tahle sezona už se mě asi týkat nebude.
I když... V červnu každopádně začneme přípravu na novou, budeme mít stejnou startovní čáru, tak uvidíme. Doufám, že mě
zdraví podrží.
Máš velkou motivaci dostat se aspoň do
stejné pozice, v jaké jsi byl na začátku
této sezony?
Určitě. Motivaci mám velkou. Odmalička jsem
chtěl být fotbalista, to se mi teď plní. Jedno
zranění mě v tom nezastaví – doufám, že
zase budu ten fotbalista, jaký jsem chtěl být.

V prvním kole v Táborsku nastoupil
Michal Trávníček v základní sestavě.

KDYŽ V HRADCI
PADLA BRANKA
Za šest dní to bude 50 let, kdy došlo na starém hřišti U Nemocnice k události, jakou historie fotbalu v Hradci Králové nepamatuje.
Byla neděle 18. května 1969, celý den pršelo, ale i tak si na staré hřiště U Nemocnice
našlo cestu přes tři tisíce diváků. Hrálo se
22. kolo II. fotbalové ligy, tedy pět kol před
koncem soutěže, a Spartak Hradec Králové
bojoval o postup. Každý zápas byl nesmírně
důležitý, k postupovému druhému místu
scházel bod.
Ten den přijelo do Hradce Králové mužstvo
Spartaku Ústí nad Labem, kterému již o nic
nešlo, patřil mu klidný střed tabulky. Domácí
se představili divákům v sestavě: Jindra –
Moník, Cerman, Huml, Kománek – Barták
(Němeček), Franc – Kopecký, Tauchen,
Schmidt a Zikán.
Zápas nebyl fotbalově pěkný, hosté ukázali
více tvrdosti než umění. Téměř každý jejich
zákrok byl nečistý, na což doplatil vyloučením Kadeřábek, který těsně před přestávkou
kopl bez míče Kománka.
Vítězný gól zápasu s Ústím vstřelil na jaře
1969 Zdeněk Zikán (tmavý dres č. 7).
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Hradečtí měli celý zápas přímo drtivou převahu. Ústečtí několikrát vykopávali míč
z prázdné branky, ale smůla, spolu s nevybíravou hrou hostí, vykonaly své. A doslova
famózní výkon v brance hostů podal Vladimír
Brabec, který po sezoně přestoupil do
Sparty Praha, kde odchytal 60 ligových
utkání.
Takto popsal zbývající část utkání referát
v Pochodni: „Závěr se nezadržitelně blížil,
diváci už kapitulovali a nevěřili, že by se domácím podařilo vstřelit vytoužený gól. Kdo
však nekapituloval, bylo mužstvo, které
v zoufalém náporu přece jen nakonec překonalo takřka nepřekonatelného brankáře
Brabce. Stalo se tak v 87. minutě, kdy téměř
všichni hráči byli nastěhováni v trestném
území Ústí, míč se odrážel od jedné nohy
k druhé až Zikán přece jen prostřelil hradbu
těl a poslal míč do sítě. Obrovské nadšení

S opravou povalené brány pomáhali i hráči.
uvolnilo ventil, hráči se radostí vrhli na sebe,
na míč, do sítě. Tolik radosti a nadšení však
branka neunesla, zlomila se u kořene
a spadla...
Něco hned tak nevídaného. Diváci jásali
a snad si ani neuvědomovali, že nastává závod s časem, neboť do určité doby musí být
branka v pořádku, jinak by na to mohli domácí doplatit (kontumací – pozn. red.)... Pracovní tempo, které nastalo, se hned tak
někde neuvidí. Jeden pořadatel utíkal pro
židli, druhý pro kladivo, další pro prkna, jiný
pro pilu. Předseda oddílu pospíchal pro
něco do skladiště, předseda jednoty utíkal
pro žebřík, přetáhl ho přes drátěný plot, jako

štafetu popadl žebřík autor gólu a upaloval
k brance...
Kibiců míváme všude hodně, ale tentokrát
nikdo nekibicoval a všichni dělali jako diví.
Ještě neuplynula ani polovina stanovené
doby a zlomená branka stála na svém místě
opravená. A když ji rozhodčí Rehák z Bratislavy uznal za způsobilou, nastalo mohutné
hurá a všichni mu odpustili, že snad byl málo
přísný na tvrdé hosty.“
Nakonec všechno dobře dopadlo, tenkrát
ještě dřevěná branka se opravila a ligová
naděje žila dál. Škoda, že jen do dalšího zápasu. Na první ligu se v Hradci čekalo ještě
další tři roky.
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PŘÍBĚH CHORÁLU
„Tribuna“ je nejoblíbenější chorál posledních let
Pokaždé, když někdo vymyslí něco nového, ať už chorál či pokřik, stane se na čas oblíbeným
a velmi často se používá. Je to stejné jako u oblečení nebo bot. Také nosíte raději to nové –
nicméně oprášit staré věci (chorály) není rozhodně k zahození.
Proč to píšu? Oblíbenost chorálu „Tribuna“
byla asi největší ze všech za dobu, co se na
fanouškovské scéně pohybuji. Hodně tomu
samozřejmě pomohlo i to, že jsme s chorálem
přišli na hokej a tam se zpívá často, dokonce
byl speciálně pozměněn pro přesilové hry
jako opakovačka. Chorál se ovšem zrodil Pod
Lízátky, slova vymyslel Maxa z Jaroměře, melodií se inspiroval v zahraničí. Zpíváme ho nej-

častěji, když cítíme tlak Votroků na hřišti, a postupně u něho zvedáme intenzitu.
Kuksman ml.
Slova chorálu:
Ólééé, řve celá tribuna!
Hradec dáme góla!
Fandíme všichni!
Hradec dáme gól!
(opakuje se pořád dokola)

TENHLE CHORÁL NEPATŘÍ JEN NA DOMÁCÍ ZÁPASY – POJEĎTE SI HO
S NÁMI ZAŘVAT DO PARDUBIC! HRAJEME TAM 18. KVĚTNA, JEDEME
VŠICHNI V ČERNÉM A CHYSTÁME VELKÉ CHOREO! INFORMACE NAJDETE
NA STRÁNKÁCH WWW.VOTROCI.CZ A NA FACEBOOKU ULTRAS HRADEC.
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ

BRANKÁŘI

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
1

12

VÍZEK Patrik
26. 2. 1993
188 cm, 83 kg

OTTMAR Radim
8. 12. 1983
183 cm, 82 kg

OBRÁNCI

4

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

22

REALIZAČNÍ TÝM

POKORNÝ Jakub
11. 9. 1996
187 cm, 86 kg

15

KVÍDA
Jan
17. 1. 1991
192 cm, 88 kg

23

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

20

MACH Ondřej
3. 3. 1998
192 cm, 83 kg

19

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, 77 kg

POŠTULKA Tomáš – trenér brankářů
JIŘÍK Jiří – vedoucí mužstva
KOBR Aleš – masér, kustod
KRAJÁK Ondřej – kondiční trenér
ŠOPÁK Stanislav, MUDr. – lékař
FRŤALA Zdenko
trenér
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PRÁŠIL Ondřej
asistent

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

#27 ROBERT JUKL
ZÁLOŽNÍK
*1998

SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019

ZÁLOŽNÍCI

5

6

SOUKENÍK
Dominik
13. 7. 1999
182 cm, 75 kg

11

KATEŘIŇÁK
Jiří
25. 8. 1995
174 cm, 72 kg

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

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

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

18

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

14

10

27

LEIBL
Michal
7. 6. 1992
184 cm, 79 kg

17

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

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

28

ÚTOČNÍCI

9

8

16

13

ČERNÝ
Milan
16. 3. 1988
174 cm, 66 kg

7

ŠÍPEK Jakub
21. 2. 1999
180 cm, 78 kg

FIRBACHER Filip
21. 12. 2001
182 cm, 80 kg

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

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

Přišli: Kateřiňák (FK Mladá Boleslav), Leibl (FK Ústí nad Labem), Šípek (z host. MFK Chrudim), Vízek (z host.
Vysočina Jihlava). Odešli: Hašek (FK Mladá Boleslav host.), Hynek (SK Převýšov host.), Martan (Dynamo
České Budějovice), Miker (MFK Vítkovice host.), Stejskal (FK Mladá Boleslav host.).
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
Juniorka nezvládla domácí zápas s Brnem
Mužstvo U21 přivítalo v dalším kole nadstavby A Juniorské ligy Zbrojovku Brno. A zápas
svěřencům Karla Krejčíka od začátku nevycházel. Soupeř měl převahu, byl fotbalovější,
a nakonec si z areálu v Orlické kotlině odvezl vysokou výhru 5:1.
6. kolo nadstavby A: FC Hradec Králové U21 – FC Zbrojovka Brno U21 1:5 (1:3)
Branky: 43. Finěk – 7. Mach, 15. Vintr, 45. Pavlík, 61. Moučka, 84. Zikl. Rozhodčí: Hrubeš –
Antoníček, Dresler. ŽK: Locker, Prouza, Kropáček. 150 diváků. FCHK: Mach – Finěk, Kundrt,
Locker (65. Vítek), Brůža (35. Štipák) – Soukeník – Prouza, Petřík, Gjinollari – Bičiště, Kropáček. Brno: Mrázek – Dobrovodský, Blažík, Pavlík, Pyš – M. Mach – Kroutil (61. Holman),
Moučka (78. Doubravský), Kříž, Vintr (76. Nomilner) – Zikl.
Zápas mezi juniorkami Hradce a Brna měl jednoznačný průběh od samého začátku. Už
v 7. minutě nedokázali Votroci odvrátit míč po standardní situaci, ve vápně se nejlíp zorientoval Marek Mach a prostřelil svého jmenovce Ondřeje. Po centru Daniela Fiňka mohl vyrovnat Dominik Bičiště, ale nevystřelil přesně. V 15. minutě tak přišla druhá rána, když Dominik Kříž uvolnil na levé straně Ondřeje Vintra a ten zvýšil na 2:0 pro Zbrojovku. Ještě do
poločasu snížil po rohu Finěk, ale vzápětí vrátil hostům dvougólový náskok přesnou hlavičkou
Petr Pavlík. Za stav 1:3 o půli mohli domácí vděčit Ondřeji Machovi, který během úvodní pětačtyřicetiminutovky vyřešil dvě tutovky Zbrojovky.
Po hodině hry ale hradecký
gólman nepřesvědčivě vyběhl proti Davidu Moučkovi,
ten zvýšil na 4:1. Votroci odpadli, Brno si ještě do konce
utkání vypracovalo několik
vyložených šancí. Hlavně vinou lajdáckosti v zakončení
ale hosté proměnili jen
jednu. Martin Zikl upravil na
konečných 5:1, od ještě většího debaklu pak domácí
dvakrát zachránilo břevno.

Jediný gól hradecké juniorky proti Brnu
dal Daniel Finěk (uprostřed).
- 18-

David Gjinollari, obránce:
„Zápas neprobíhal tak, jak
jsme očekávali, ale to je fotbal. Můžete prohrát, můžete
vyhrát, ale musíte dát sto
procent. To jsme dnes
možná neudělali. Dopustili
jsme se spousty chyb v obraně, ale zlepšíme se. Zápasy, jako je tenhle, jsou
dobré jako poučení. Musíme
se učit a pracovat na sobě.“

DAVID HOMOLÁČ: KLUKY V OSMNÁCTCE
JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SPRÁVNĚ MOTIVOVAT
V Hradci jako odchovanec svou fotbalovou kariéru začínal, teď předává zkušenosti
klukům v dorosteneckém týmu U18. „V téhle kategorii je nejdůležitější je správně namotivovat,“ říká DAVID HOMOLÁČ, který kromě trenéřiny stíhá ještě péči o hřiště na Bavlně
a vlastní hráčskou kariéru v krajském přeboru v Chlumci nad Cidlinou.
Jak hodnotíš sezonu osmnáctky?
Začali jsme poměrně dobře, měli jsme utkání
s lehčími soupeři, ta jsme zvládli výsledkově
i herně. Teď hráváme proti těžším soupeřům,
většinou devatenáctkám, které jsou na špici.
Třeba na Spartě jsme proti jejímu béčku vyhráli 1:0, ale některé zápasy, třeba s Jabloncem, se nám hrubě nepovedly. Střed tabulky
odpovídá, před námi jsou akorát devatenáctky, které se perou o postup.
Jaký fotbal se snažíš klukům vtisknout?
U kluků, kteří jsou v osmnáctce, je nejdůležitější správně je namotivovat. U těch mladších, aby měli touhu jít do devatenáctky,
u těch starších, aby se dokázali prosadit na
nějaké úrovni v dospělém fotbale. Dobře
spolupracujeme s devatenáctkou, hráče to-

číme, aby si nemysleli, že když jdou do devatenáctky, nebo zůstanou v osmnáctce, že
to je nějaké konečné řešení. Vždycky záleží
na nich, jak budou pracovat. Herně se od
léta zvedli, začínají mít dobré návyky taktické
i herní. Bude záležet jen na nich, jak se prosadí dál?
Je v téhle motivační práci kategorie do
osmnácti let specifická?
Jde o to kluky z dorazových ročníků přesvědčit, že když se nedostanou do devatenáctky, nekončí svět. Nikde není psáno, že
kdo hraje dorosteneckou ligu, bude jednou
hrát v lize dospělých, a kdo je v osmnáctce,
nemůže se tam dostat.
Který z tvých svěřenců vypadá, že se rozvine v pozdějším věku?
Kromě trénování osmnáctky se David Homoláč
také stará o hřiště areálu Bavlna.
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Jsou tam hráči, kteří když na sobě budou
pracovat, dostanou do sebe věci, které potřebují v dospělém fotbale. Konkretizovat
bych ale nechtěl, v tom je tahle kategorie
moc široká. Každý hráč má svoje limity, jde
o to, jestli je dokáže posouvat. Musejí to mít
správně nastavené v hlavě, jestli chtějí, nebo
nechtějí. Za tři čtvrtě roku, co jsem s nimi, je
progres u všech.
Zažil jsi v hráčské kariéře nějaký ukázkový
příklad hráče, který se prosadil až později?
Ze své dorostenecké kategorie moc ne, ale
typický příklad toho, že nad hráčem nejde
lámat hůl nikdy, je Míra Vodehnal. Ten vyskočil z divizního Náchoda, neměl za sebou
nic, a jenom svou pracovitostí se dokázal
prosadit a nakonec hrál ligu za Jablonec.

Jak spolupracuješ s ostatními dorosteneckými trenéry?
Máme nějakou koncepci, kterou bychom se
chtěli prezentovat napříč všemi dorosteneckými kategoriemi. Neustále se o tom bavíme,
máme společnou kancelář. Myslím, že se
nám podařilo nějaký styl našim týmům vtisknout.
Pomáhá, že v dorostu trénují Hradečáci,
kteří to sami jako hráči dotáhli daleko –
ty, Filip Klapka nebo Marek Kulič?
Myslím, že je v pořádku, když to dělají lidi,
kteří mají ke klubu vztah a chtějí mu něco
vrátit. My tři máme na fotbal podobný názor,
snažíme se pracovat jen na nějakých detailech, abychom byli schopní kluky pořád posouvat dál.
Jak u toho stíháš vlastní hráčskou kariéru?

V A týmu Hradce odehrál David Homoláč (vpravo) mezi roky 1996 a 2002 117 zápasů a nastřílel
7 gólů.
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David Homoláč byl celou kariéru spolehlivým defenzivním hráčem.
(směje se) Vzhledem k tomu, že trénujeme
od pěti nebo od půl šesté, protože kluci nemůžou po škole dřív, se moje hráčská kariéra pomalu chýlí ke konci. Dokud budu
zdravý a bude zájem, rád bych hrál. Baví
mě to, jsem rád mezi mladými lidmi, mezi
kterými je legrace.
Hraješ za Chlumec nad Cidlinou krajský
přebor. Jak je to v pětačtyřiceti náročné?
Hodně těžím ze zkušeností. Vím, jak se hráči
zachovají, kam si asi naběhnou... Toho využívám hodně. Běhavého hráče na lajně už
bych asi hrát nemohl.
Jak často se do Chlumce dostaneš?
Od doby, co v Hradci trénuju dorostence,
jezdím jen na zápasy. Ostatní to zatím berou
v pohodě. Minulou sezonu jsem to ještě i trénoval, teď jsem to musel položit. Kluci na to
zatím koukají v pohodě, vždycky se pobavím

s trenérem, jestli má zájem nebo ne, jestli to
klukům nebude vadit. Musím ale říct, že tam
jsme výborná parta. Berou to tak, že se jim
snažím předávat zkušenosti, zatím jsem nic
negativního nezaznamenal.
Mají o zkušenosti zájem? Poslouchají tě?
Někdy něco proběhne. Občas hodím do
placu nějaký příběh nebo radu, pobavíme
se. Spíš ale jde o to, že spolupracujeme na
hřišti.
Kromě trénování se věnuješ taky údržbě
sportovišť. To tě baví?
Ano. Je to práce venku, já nejsem kancelářský typ. Nemohl bych sedět někde v pojišťovně v kanceláři a osm hodin denně ťukat
do počítače. To bych se zbláznil. Radši jsem
venku, kde jsem byl celý život. Někdy toho
mám dost – ani ne tak fyzicky, jako časově,
protože někdy tady jsem od rána do večera.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk.cz

AUTA, s.r.o., Žižkova 660,Polní
261 01
Příbram
190,
500 03 Hradec Králové tel. +420 495 585 071
Tel.: 733 120 876, E-mail: auta.prodej@auta.pb.cz
autotech.prodej@autotechhk.cz http://autotech.kia.com
web: http://autasro.kia.com

Jeden projekt – spousta]içLWNĪ

mujSUYQLgol.cz

1905

„70 let

trolejbusové dopravy
v Hradci Králové“
Zveme Vás srdečně na oslavu výročí 70. let trolejbusové dopravy
v Hradci Králové, která se koná v prostorách Terminálu hromadné dopravy

v sobotu 18. května 2019 od 9.00 do 14.00 hod.
Slavnostní zahájení v 9.00 hod. • Jízdy historickými trolejbusy a autobusy.
Prohlídka zázemí THD – originální dispečerské pracoviště „koule“ a trolejbusová měnírna.
Prohlídka speciálního montážního vozidla pro údržbu a opravy trolejového vedení.
Statická ukázka provozovaných vozidel MHD. • Ukázka dobíjení elektrobusu.
Prezentace služeb středistka zájezdové dopravy. • Prezentace služeb střediska autoškoly.
Zájemci o volné pracovní pozice se mohou informovat u pracovníků personálního odd. DP.
V prostorách haly MHD výstava „70 let s trolejbusy“ (27. 4.−2. 6. 2019)
SOŠ a SOU Vocelova – informace o studiu, představení školy, simulátor jízdy na motocyklu a simulátor svařování el. obloukem.
Technické služby – předvedení stroje na úklid zastávek MHD.
BESIP – testy pro děti i dospělé, možnost vyzkoušet opilé brýle pro simulaci únavy, požití alkoholu a drog, simulátor nárazu.
Chára Sport, a.s. – předvedení servisního vozidla pro nákladní pneumatiky včetně přezouvání
a nazouvání, soutěž v odhadu váhy pneumatiky.
Autogramiáda Hokejisté Moun
HK 10–11 hod. • oddíl SK Karate Sparta Hradec Králové 11–12 hod.
LEMAC Marketing s.r.o. – propagace a prodej bezpečnostních reﬂexních prvků.
KTM Trojan – výstava a testování E-kol. • Představení Městské policie Hradec Králové.
Hitrádio Černá Hora – akce pro děti: lukostřelba, bumperbally, airbrushové tetování a skákací hrad.
Občerstvení po celou dobu akce – pizza, zmrzlina, pivo, limo zn. Rebel - Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.,
trdelníky, langoše, cukrová vata, popcorn či grilované maso.
mediální partner akce:
Nabídka prodeje časopisů, knih a upomínkových předmětů s tematikou MHD.
Pro dobrou náladu zahraje od 9.30 do 14 hod.
folkrocková hudební skupina Pianka Light.

Okružní linka číslo 70 - historické vozy:
Terminál HD, Hlavní nádraží, Obchodní dům Tesco a Atrium,
Centrál, Muzeum, Magistrát města, Komenského, Zimní stadion,
Hotel Garni, Futurum, Na Brně, Palachova, Pod Strání – a zpět.

Program moderuje Jan Kovařík.
Akce se koná za každého počasí.
Srdečně Vás zveme – na setkání se těší
Dopravní podnik města Hradce Králové
Prosíme návštěvníky akce, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti pohybovali pouze po vyznačených
přechodech, nevstupovali mimo vyhrazené prostory, nedotýkali se technických zařízení a řídili
se pokyny pořadatelů a moderátora akce, a to včetně organihzace jízd historickými vozy.

ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
16. kolo (24. 11. 2018)
Ústí n/L – Chrudim
Sokolov – Vítkovice
Pardubice – Jihlava
Znojmo – Hradec Králové
Prostějov – Třinec
Táborsko – Varnsdorf
České Buděj. – Žižkov
Brno – Vlašim

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

21. kolo (6. 4. 2019)
Prostějov – Znojmo
České Buděj. – Pardubice
Chrudim – Táborsko
Žižkov – Sokolov
Třinec – Vítkovice
Vlašim – Hradec Králové
Jihlava – Varnsdorf
Brno – Ústí n/L

5:1
1:0
2:1
1:1
1:1
0:0
3:1
0:0

26. kolo (4. 5. 2019)
Pardubice – Znojmo
Chrudim – Třinec
Varnsdorf – Vlašim
Jihlava – Žižkov
Hradec Král. – Č. Buděj.
Vítkovice – Prostějov
Sokolov – Brno
Táborsko – Ústí n/L

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

17. kolo (2. 3. 2019)
Jihlava – Znojmo
Varnsdorf – Pardubice
Vítkovice – Táborsko
Hradec Králové – Sokolov
Vlašim – České Buděj.
Žižkov – Prostějov
Chrudim – Brno
Třinec – Ústí n/L

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

22. kolo (13. 4. 2019)
Hradec Králové – Jihlava
Sokolov – Třinec
Varnsdorf – Chrudim
Znojmo – Vlašim
Pardubice – Žižkov
Vítkovice – České Buděj.
Ústí n/L – Prostějov
Táborsko – Brno

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

27. kolo (8. 5. 2019)
Znojmo – Táborsko
Pardubice – Sokolov
Žižkov – Vítkovice
Brno – Hradec Králové
Ústí n/L – Varnsdorf
Prostějov – Jihlava
Vlašim – Třinec
České Buděj. – Chrudim

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

18. kolo (9. 3. 2019)
Vítkovice – Hradec Král.
Sokolov – Varnsdorf
Táborsko – Jihlava
Pardubice – Třinec
Znojmo – Chrudim
Ústí n/L – Vlašim
Brno – Žižkov
Prostějov – České Buděj.

0:0
2:3
1:1
4:0
4:1
0:0
6:0
0:1

23. kolo (17. 4. 2019)
Ústí n/L – Znojmo
Brno – Pardubice
České Buděj. – Táborsko
Prostějov – Sokolov
Chrudim – Vítkovice
Žižkov – Hradec Králové
Třinec – Varnsdorf
Vlašim – Jihlava

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

28. kolo (11. 5. 2019)
Sokolov – Znojmo
Táborsko – Pardubice
Chrudim – Vlašim
Třinec – Žižkov
Jihlava – České Buděj.
Varnsdorf – Prostějov
Vítkovice – Brno
Hradec Králové – Ústí n/L

19. kolo (16. 3. 2019)
Třinec – Znojmo
Chrudim – Pardubice
Vlašim – Táborsko
Jihlava – Sokolov
Varnsdorf – Vítkovice
Hradec Král. – Prostějov
České Buděj. – Brno
Žižkov – Ústí n/L

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

24. kolo (20. 4. 2019)
Jihlava – Třinec
Hradec Král. – Chrudim
Sokolov – Vlašim
Táborsko – Žižkov
Znojmo – České Buděj.
Pardubice – Prostějov
Varnsdorf – Brno
Vítkovice – Ústí n/L

2:1
3:1
2:0
2:1
2:5
2:1
2:0
1:1

29. kolo (18. 5. 2019)
Táborsko – Sokolov
Znojmo – Vítkovice
Pardubice – Hradec Králové
České Buděj. – Varnsdorf
Ústí n/L – Jihlava
Brno – Třinec
Prostějov – Chrudim
Žižkov – Vlašim

20. kolo (30. 3. 2019)
Hradec Král. – Varnsdorf
Vítkovice – Jihlava
Táborsko – Třinec
Sokolov – Chrudim
Pardubice – Vlašim
Znojmo – Žižkov
Ústí n/L – České Buděj.
Brno – Prostějov

0:1
1:0
1:1
0:1
0:0
1:0
0:1
1:0

25. kolo (27. 4. 2019)
Brno – Znojmo
Ústí n/L – Pardubice
Prostějov – Táborsko
České Buděj. – Sokolov
Vlašim – Vítkovice
Třinec – Hradec Králové
Žižkov – Varnsdorf
Chrudim – Jihlava

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

30. kolo (25. 5. 2019)
Varnsdorf – Znojmo
Vítkovice – Pardubice
Hradec Králové – Táborsko
Chrudim – Žižkov
Třinec – České Buděj.
Vlašim – Prostějov
Jihlava – Brno
Sokolov – Ústí n/L
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