MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 2. září 2018 v 15.00 hod.

Zápas 7. kola

FC Hradec Králové – FC Sellier & Bellot Vlašim

Program 7. kola (2. 9. 2018):

Program 8. kola (15. 9. 2018):

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

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

partner utkání:

VOTROKY POSÍLILI JAKUB POKORNÝ
A WESLEY DA SILVA
Ve druhé polovině srpna získali Votroci dvě posily – na hostování do konce sezony
s opcí na přestup přišel z Baníku Ostrava obránce JaKub PoKorný, na druhý pokus
se klubu povedlo přivést útočníka WesleyHo da silVu z Liberce. Ten bude pod
Lízátky působit formou hostování do června 2019.

Jakub Pokorný už za A-tým
Votroků nastoupil ve Varnsdorfu
(č. 22, jeho odkopu přihlížejí
Michal Trávníček a Jakub Martinec), Wesley da Silva byl
v tomto utkání „v civilu” na lavičce vedle trenéra Zdenko Frťaly.
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O DNEšNÍm SOUPEŘI
FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s.
roK ZaloŽenÍ
KluboVé barVy
neJVětšÍ úsPěcHy

1922
modrá, bílá
1. místo ve 2. lize (1978), semifinále Českého poháru (1978)

VedenÍ Klubu

JUDr. Ing. Oldřich Jiruš – generální ředitel
Ing. Tomáš Kaftan – ekonomický ředitel
Jan Jícha – sportovní ředitel

stadion

Kollárova ulice, Vlašim, kapacita 1200

HistoricKÁ
bilance

16 zápasů
6 výher Hradce/4 remízy/6 výher Vlašimi, skóre 26:22

PoslednÍ
VZÁJeMný
ZÁPas

8. 4. 2018 – Kollárova ulice, Vlašim
FC Sellier & Bellot Vlašim – FC Hradec Králové 1:4
Branky: 46. Badocha – 13. Vlkanova, 31. Pázler, 39. Urma, 88. Zorvan. Rozhodčí: Rejžek – Fišer, Kubec. ŽK: 34. Piško, 59. Fotr – 36.
Schwarz, 58. Kvída, 72. Janoušek. 584 diváků. Vlašim: Řehák – Milan Kadlec, Piško, J. Štochl, Tusjak – Plachý, Vodháněl, Badocha,
Mareček (79. Březina) – Hadaščok, Fotr (67. Dao). FC HK: Ottmar
– M. Černý, Kvída, Čech (67. Plašil), Urma – Martan, Janoušek,
Schwarz, Funda (64. Zorvan) – Pázler (83. Pajer), Vlkanova.

na KoHo si dÁt PoZor

Patrik Le Giang
brankář

Milan Piško
obránce

Vojtěch Hadaščok
útočník
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SOUPISKA FC SellIer & BellOt VlAšIm, a.s.
FORTUna:náRODní LIGa – podzim 2018
brankáři:

obránci:

Záložníci:

útočníci:

24

Le GIanG

Patrik

27

BeníK

erik

3

PIŠKO

Milan

6

PLeCHaTý

Dominik

18. 4. 1999

8

24. 8. 1993

8. 9. 1992

(Slovensko)

10. 10. 1999
6. 3. 1996

MIZeRáK

Ján

13

ŠTOCHL

Jakub

2. 2. 1987

15

KaDLeC

Milan

27. 2. 1995

6

TÚLIO

Marco de Paula

31. 5. 1998

7

PLaCHý

Petr

28. 1. 1998

10

KUČeRa

adam

25. 2. 1993

12

PaVLíK

Jan

20. 3. 1998

14

IVanKO

Macej Lubomír

19. 3. 1993

17

MaReČeK

Daniel

30. 5. 1998

18

JanDa

Ladislav

26. 7. 1989

19

SKOPeC

David

7. 12. 1994

20

FORTeLný

Jan

19. 1. 1999

21

BaDOCHa

Ondřej

27. 4. 1997

23

BLeCHa

Filip

16. 7. 1997

11

FOTR

Oskar

9. 1. 1996

22

DaO

Youssouf

5. 3. 1998

25

HaDaŠČOK

Vojtěch

26

SeLeManI

ahinga Bienvenu

(Slovensko)

(Brazílie)

(Slovensko)

(Pobř. slon.)

8. 1. 1992
15. 3. 1996

(USa)

realizační tým: Petr HaVLíČeK – hlavní trenér, Miloslav BROŽeK – asistent trenéra, Petr
VOSáHLO – masér, Josef ŠanDa – vedoucí mužstva
Managment fotbalového klubu: JUDr. Ing. Oldřich JIRUŠ – předseda představenstva
a generální ředitel, Milan KUKLíK – místopředseda představenstva a tiskový mluvčí,
Stanislav HOŘT – člen představenstva, Ing. Tomáš KaFTan – předseda dozorčí rady
a ekonomický ředitel, Jan JíCHa – sportovní ředitel, Jaroslav SVOBODa – sekretář.
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OhLéDNUTÍ zA mINULÝmI záPASY
4.–6. kolo FORTUna:náRODní LIGY 2018/2019
4. kolo: FC Hradec Králové – MFK Vítkovice 0:0
Votroci ve druhém domácím utkání sezony poprvé ztratili body, ale zároveň udrželi neporazitelnost. Proti hluboko bránícím Vítkovicím se neprosadili a remizovali s nimi 0:0.
největší šanci utkání měl adam Vlkanova, který v první půli trefil tyč.
Zdenko Frťala, trenér:
Soupeř se nedopouštěl žádných chyb, protože my jsme
ho k tomu nedonutili. Celý zápas jsme sice měli platonickou převahu, ale jedna šance
na to, kolik procent času jsme
měli v držení míč, je hrozně málo. Cestou
mohly být standardní situace, s těmi jsme
naložili lehkovážně. naše
útočná fáze byla slabá.
Marek Plašil, obránce:
Jelikož jsme nedali žádný
gól, bod musíme nakonec
brát. Soupeř bránil v deseti
lidech před vlastním vápnem,

nám chyběla překvapivá myšlenka. Drželi
jsme balon, ale jen po vápno. V šestnáctce
jsme nebyli nebezpeční vůbec.
Milan Černý, záložník:
Chtěli jsme a měli jsme vyhrát. Vítkovice hrály dobře
zezadu, bojovaly. My jsme je
ale nijak nepřekvapili, i když
jsme měli tlak. nahrávali
jsme si, oni se dobře posouvali, na naše průnikové přihrávky byli velmi
dobře připravení. Škoda že adam Vlkanova
trefil při své šanci jen tyč, gól by nám býval
pomohl, protože soupeř by potom musel
otevřít hru a nám by to vyhovovalo mnohem
víc.

5. kolo: 1. SK Prostějov – FC Hradec Králové 0:0
Podruhé za sebou brali Votroci pouze bod za remízu 0:0. V Prostějově se hrál tvrdý
zápas plný soubojů, které dva domácí hráči odnesli zraněními, ale šancí bylo na obou
stranách málo. Pozitivem pro Hradec je třetí čisté konto v pěti zápasech.
Zdenko Frťala, trenér:
Fotbal nebyl pro diváky pohledný, bylo tam hodně soubojů. Každý bod zvenku se
počítá, ale mohli jsme si odvézt tři, kdybychom byli fotbalově trochu odvážnější,
v útočné fázi máme spoustu jednoduchých
ztrát, necháváme tvořit stopery soupeře. na
to se musíme zaměřit.
adam Vlkanova, záložník:
Byl to jenom boj, snažili jsme
se dostávat do nějakého
bloku. Chybí nám moment
překvapení, měli jsme jednu
šanci a dvě hlavičky, to je

hrozně málo. Takové soupeře bychom měli
porážet. Sice je to ubojované, ale není tam
nic navíc. Osobně cítím, že se na mě soupeři
zaměřují, ale nevymlouvám se na to. Chci
být rozdílový hráč, chci pro tým dělat daleko
víc.
radim ottmar, brankář:
Když nedostaneme gól, nemůžeme prohrát... Je to sice
bod zvenku, ale je to málo.
Podruhé za sebou jsme nedali gól, ani jsme neměli moc
šancí. Z pár závarů se vyhrát
nedá. Všechny týmy se snaží eliminovat
naše útočné zbraně, v posledních dvou zápasech se jim to povedlo.
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6. kolo: FK Varnsdorf – FC Hradec Králové 1:0
První porážku v sezoně utržili Votroci na hřišti týmu, ze kterého před sezonou přišel
trenér Zdenko Frťala. Varnsdorf se trefil po povedené akci ve 26. minutě, kdy Radima
Ottmara prostřelil Jakub Barac. Jediný gól domácím stačil, Hradečtí se proti jejich pevné
obraně už neprosadili.
Zdenko Frťala, trenér:
Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Hlavně v prvním
poločase byli fotbalovější
a pohyblivější. Ve druhé půli
dobře bránili, my jsme byli
sterilní. Dělali jsme chyby,
které se hlavně ve finální fázi opakují, a soupeř nás mohl potrestat ještě dalším gólem
z protiútoku. V ofenzivě jde
o součinnost celého týmu, je
to selhání všech.
Fahrudin ďurděvić, záložník:
nějakou dobu jsem ve Varnsdorfu byl a vím, jakou kvalitu

místní hráči mají. Jsou běhaví, umějí hrát
fotbal... V tomhle zápase byli lepší, my jsme
neukázali, co jsme chtěli hrát. Potrestali nás
po jedné chybě, když si narazili balon na
vápně. neuhlídali jsme to a pak jsme se nedostali přes jejich blok.
Jakub Pokorný, obránce:
Je škoda, že jsme prohráli.
Byl to hodně běhavý zápas
plný soubojů. Domácí běhali,
napadali, my jsme se s tím
nedokázali vypořádat. nevím, jestli jsme hráli moc složitě... Měli jsme to zjednodušit. Chtěli jsme
hrát fotbal, ale pak jsme se stejně uchýlili
k dlouhým nákopům.

4. kolo FORTUna:náRODní LIGY, 10. 8.
2018:
Fc Hradec Králové – MFK Vítkovice 0:0
Rozhodčí: Vojkovský – antoníček, Mojžíš.
ŽK: 9. Holiš, 13. Mišinský, 65. Cverna, 80.
Mrázek. 1130 diváků.
FCHK: Ottmar – Finěk, Kvída, Plašil, Urma –

Janoušek, Černý (69. Zorvan) – Martan (77.
Miker), Vlkanova, Ďurděvić (58. Hynek) –
Kropáček.
Vítkovice: Šustr – Celba, O. Cverna,
V. Cverna, Holiš, Hýbl (74. Mrázek) – Mikula,
Motyčka, Pašek (67. Macej), Vasiljev – Mišinský (87. Bzirský).

5. kolo FORTUna:náRODní LIGY, 18. 8.
2018:
1. sK Prostějov – Fc Hradec Králové 0:0
Rozhodčí: Dubravský – Pochylý, Batík. ŽK:
64. Schuster, 66. Machynek, 90+2. Píchal –
45+4. Urma, 55. Kropáček. 735 diváků.
Prostějov: Bréda – Biolek (54. Machynek),

Janíček (42. Pernackyj), Schuster, Slaninka
– Píchal, Pančochář, Sus, Žikol, Šteigl
(81. M. Kovařík) – Hapal.
FCHK: Ottmar – Plašil, Kvída, Martinec,
Urma – Janoušek (71. Jukl), Zorvan – Martan
(46. Trávníček), Vlkanova, Ďurděvić – Kropáček (58. Miker).

6. kolo FORTUna:náRODní LIGY, 26. 8.
2018:
FK Varnsdorf – Fc Hradec Králové 1:0
Branka: 26. Barac. Rozh.: Ginzel – Poživil,
Leška. ŽK: 45. Kozma, 54. Kocourek, 60. Bláha, 90+4. Votava – 45. Ottmar. 1120 diváků.
Varnsdorf: Porcal – Zbrožek, Kozma, Kouřil,

Heppner – Rudnytskyy, Kodeš, Kocourek
(65. Votava), Bláha, Barac (76. Dzaba) – Ondráček (87. M. Kubista).
FCHK: Ottmar – Plašil, J. Pokorný, Martinec,
Urma – Martan (46. Kropáček), Jukl, Zorvan
(46. M. Černý), Trávníček (61. Matoušek) –
Vlkanova, Ďurděvić.

naVŠTIVTe weBOVé STRánKY FOTBaLOVéHO KLUBU FC HRaDeC KRáLOVé

www.fchk.cz
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mAreK PlAšIl: S HONZOU A JArDOU UŽ SI
NeJSPÍš ZAHrAJU JeN NĚJAKÝ tUrNÁJeK
Od svého návratu z Příbrami v roce 2011 už Marek Plašil načíná sedmou sezonu mezi
Votroky. Z trojice bratrů z Lična tak o sobě může tvrdit, že v Hradci Králové vydržel suverénně nejdéle. V tomto ročníku přihlíží obměně v černobílém týmu a přemýšlí, jestli si
ještě někdy zahraje se staršími sourozenci Janem a Jaroslavem.
Před sezonou vedení deklarovalo, že chce
budovat nový tým, ty v něm patříš mezi
nejstarší hráče. Cítil jsi v přípravě nejistotu?
Člověk si nemůže být jistý nikdy ničím. Tolik
jsem nad tím nepřemýšlel, šel jsem do přípravy s cílem ukázat se novému trenérovi,
aby si mě tady nechal.
Je pro tebe výhodou univerzalita?
Sezonu jsi začal na stoperu, v posledních zápasech jsi nastoupil na
místě pravého obránce.
Záleží, jak to bere trenér. Vzadu
můžu naskočit kdekoli, nedělá mi
to problém, protože jsem odehrál dost zápasů na všech
postech. Možná to je výhoda. Poslední dobou
už se líp cítím na stoperu – nejsem nejmladší... (směje se)
Už jsem toho tam
v posledních letech
odehrál i víc.
Jaké to pro tebe bylo,
když jsi v prvním kole nastoupil v Táboře v obraně,
jejíž věkové složení bylo 18,
20, 32 a 20 let?
no, cítil jsem se tam trochu starší, snad
jsem to klukům moc nekazil. aspoň herně
ne, když už věkem jo. (směje se) Myslím,
že jsme to odehráli v pohodě, žádný extra
problém tam nebyl.
Poslouchají tě mladší spoluhráči?
Poslouchají. V obraně by ale měli mluvit
všichni. Teď i mladší vědí, že to je potřeba, snaží se mluvit. Třeba Kuba
Martinec, co jsme spolu odehráli, na

mě působí hrozně jistě a fotbalově. Má před
sebou dobrou kariéru.
V Hradci jsi od svého návratu v roce 2011
zažil několik postupů a sestupů, výměn
trenérů... Co je pro tebe nejdůležitějším
důvodem k tomu, že jsi pořád tady?
nejdůležitější je, že to je rodinný klub. Hráči
jsou fakt jako jedna rodina. První liga, druhá
liga, stavba stadionu... Snad to dopadne –
a když se začne budovat, věřím, že tady
fotbal půjde hodně nahoru.
Byl jsi někdy blízko k tomu, že bys
z Hradce odešel?
Od chvíle, co jsem se vrátil z Příbrami,
jsem na odchod nepomýšlel. Jsem
rád, že tady můžu hrát. Je možné, že
na můj odchod pomýšlel někdo jiný,
ale o tom nevím. (směje se) Třeba
když jsme poprvé spadli, hned jsme
postoupili, nebyl důvod nic měnit.
Hráli jsme dobrý fotbal, byli tady
Mára Kulič, adri Rolko, takže
i skvělá parta.
Pocházíš z fotbalové rodiny. Myslíš, že si ještě
někdy zahraješ s Jardou,
který to z vás tří bratrů dotáhl nejdál?
nevím, jestli soutěžní zápas...
nějaký turnájek asi jo.
I s Honzou a možná i s taťkou.
Jak jste se všichni tři dostali k fotbalu a ty a Jarda
jste došli minimálně do první
ligy?
Taťka hrál fotbal v Černíkovicích,
kde jsme všichni tři začínali. nejdřív Honza, pak Jarda, a když
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jsme tam jezdili celá rodina, připojil jsem se
taky. Postupně jsme se všichni dostali do
Rychnova a odtamtud Jarda a já do Hradce
a Honza do Slavie. Tam trénoval s áčkem,
hrál za béčko... ale nedokážu říct, jak je
možné, že to vyšlo nám všem.

Kdo z vás měl největší talent?
To nedokážu posoudit, jak jsem mladší...
U Jardy těžko říct, jestli to byl talent, nebo
jestli na sobě víc makal. Honza šel v sedmnácti do Slavie, když hrál v Rychnově divizi. Je dost možné, že to byl hodně velký

Všichni tři bratři z Lična, Jan, Jaroslav a Marek, prošli Hradcem Králové. Marek vydržel
mezi Votroky suverénně nejdéle.

Jste doteď hodně v kontaktu?
To ano. S Jardou si voláme a píšeme, Honza
má dům v Ličně, s ním se scházíme pokaždé, když jedeme za rodiči. na Vánoce
nebo v létě, když má Jarda čas, se tam potkáme všichni. Čas od času zajedeme i za
Jardou do Bordeaux.
Jak jsi vnímal to, že Jarda v reprezentaci
patřil k hráčům, kteří rozdělovali fanoušky?
nebylo příjemné poslouchat kritické hlasy
na něj. asi bych líp snášel kritiku sám na
sebe než na bráchu. Kolikrát toho bylo dost
a neoprávněné, ale člověk to musí umět přijmout. Pořád to jsou jenom noviny – a nic
není starší než včerejší noviny. Já jsem
v tomhle ohledu dost splachovací, dovedu
si vyhodnotit sám, co jsem udělal dobře a co
špatně.
Měl jsi ale taky období, kdy jsi měl vyloženě smůlu – nesprávně nařízená penalta
za tvou ruku, vyloučení po nasimulovaném pádu soupeře... Jak snášíš tyhle okamžiky, kdy ti nejde karta?
S tím člověk nic neudělá. V lize jsem v uvozovkách zavinil dvě penalty, pokaždé jsem
dostal druhou žlutou a červenou a ani jedna
z těch penalt neměla být, disciplinární komise mi zrušila oba tresty. Beru to tak, že
se takové věci stávají, moc se v tom nepatlám.

skok z divize do Slavie, která byla na špičce
ligy. Možná mohl jít postupnějšími kroky, ale
člověk nikdy neví – zase taková nabídka už
nemusela přijít.
Kolikrát jste si vlastně všichni tři zahráli
spolu? Kvůli věkovému rozdílu mockrát
ne, že?
To je pravda. asi jen párkrát v Černíkovicích,
když bylo kluků málo. Postavili mě na hřiště,
ale já jsem jim byl po kolena. Já jsem si zahrál s nimi, ale oni se mnou spíš moc ne.
(směje se)
Dětství strávené s míčem a dvěma bratry
zní jako klukovský sen. Vzpomínáš rád?
To ano. V Ličně máme za barákem hřiště,
i když se tam nehraje soutěž. Tam jsme chodili kopat s bráchama, s klukama z vesnice...
Byli jsme tam každý den, měli jsme roztrhanou síť a dva balony na deset lidí. ale byla
to sranda a myslím, že nám to hodně pomohlo. Pro mě byla škola, že jsem měl starší
bráchy – brali mě s sebou na turnaje,
i v Ličně jsem byl nejmladší, tak jsem se
chtěl ostatním vyrovnat.
Táhlo vás to vždycky dozadu? Jen Jarda
je záložník, ty i Honza hrajete v obraně.
S Honzou jsme v mládí byli vyšší, tak nás
šoupli dozadu a už jsme tam zůstali. Jarda
byl zase vždycky kreativní, takže nastupoval pořád v záloze – z kraje, nebo uprostřed.

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2017/2018, po 6. kole
1. SK Dynamo Č. Budějovice
2. FK Ústí nad Labem
3. FC Vysočina Jihlava
4. Fc Hradec Králové
5. FK Pardubice
6. 1.SK Prostějov
7. FK Varnsdorf
8. MFK Vítkovice
9. FC Zbrojovka Brno
10. FC Sellier & Bellot Vlašim
11. FK Viktoria Žižkov
12. FC MaS Táborsko
13. FK Baník Sokolov
14. 1.SC Znojmo FK
15. MFK Chrudim
16. FK Fotbal Třinec

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

12:5
12:7
13:6
6:3
9:5
7:6
3:3
9:9
11:11
9:9
7:10
8:9
6:10
6:11
8:14
3:11

15
15
14
11
10
9
9
8
7
6
6
5
5
5
4
1

3
6
5
5
1
-3
0
2
-2
-3
-6
-4
-1
-4
-5
-8
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VLAšIm JSmE V mINULém STOLETÍ
PORAzILI JEN JEDNOU
Vlašimsko třicátých let bylo krajem bohem zapomenutým. Teprve v roce 1936, kdy sem
byla přestěhovaná žižkovská kapslovna a kdy spolu s ní přišli do městečka tělovýchovní
pracovníci Viktorie, začal průmyslový i sportovní rozvoj celé oblasti.
V roce 1965 zvítězili fotbalisté Spartaku Vlašim v krajském přeboru a v očekávaném postupu do II. ligy je zarazila jenom čerstvě vzkříšená divize. Zdrželi se v ní pouze rok
a v sezoně 1966/1967 poprvé okusili druholigovou soutěž. Výsledek předčil očekávání:
šesté místo. Blanické strojírny zajistily přestupujícím hráčům dobré existenční podmínky,
výhodné zaměstnání, byt. a tak není divu, že do ročníku 1967/1968 nastupovali v mužstvu
bývalí reprezentanti Šafránek a Borovička z Dukly Praha, hradeckým fanouškům dobře
známý Pavel Tramba, hráč Motorletu, či brněnský Hlaváč.
Když v neděli 15. října 1967 hostil Spartak
Hradec Králové na Všesportovním stadionu
mužstvo Spartaku Vlašim poprvé v mistrovské soutěži, bylo v tabulce po osmém
odehraném kole následující pořadí: 1. VCHZ
Pardubice, 2. Hradec a 3. Vlašim, všichni třináct bodů.
Skoro osm tisíc diváků si nepřipouštělo
žádný problém. Domácí rázně vykročili za
návratem do první ligy, v soutěži ještě neprohráli. na hřišti se objevila sestava: Jindra
– Moník, Huml, Cerman, Zahálka – Tauchen,
Fišer – Šuranský, Schmidt, Konečný, Zikán.
Hosté přijeli s respektem, s obrannou taktikou, chtěli využít okamžik překvapení. To,
co se jim podařilo v několika minutách, co
jim obrana Spartaku dovolila, předčilo
všechna jejich očekávání. Po vedení 2:0 zjistili, že na domácí platí osobní obrana, se
kterou si Votroci celý zápas nevěděli rady.
Do druhého poločasu nahradil Konečného Pičman, Zikán snížil na 1:2, ale
to bylo ze strany černobílých
vše. Po další chybě v hradecké obraně dali hosté
třetí branku a diváci jako na
Pavel Hřebec přestoupil do
Hradce Králové z Vlašimi
a zlomenina nohy, kterou
utrpěl v utkání právě proti
svému bývalému klubu, mu
de facto ukončila kariéru.
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povel vstali a houfně odcházeli. Zklamání
bylo příliš velké. nejlepším hráčem na hřišti
byl hostující Pavel Hřebec, který si dělal s domácí obranou, co chtěl.
Tím zápasem začala vlašimská spanilá jízda
soutěží. V podzimní tabulce obsadili první
místo a celé jaro bojovali s týmem VCHZ
Pardubice o postup do první ligy. několikaměsíční bitva o každý bod vyvrcholila před
posledním kolem.
O umístění v čele
tabulky (tehdy
se počítal poměr, nikoli
rozdíl) rozhodovaly
ve skóre

jen tisíciny, a tak v závěrečných zápasech
šlo o každý gól. V neděli 22. června 1968 se
ve Vlašimi a v Pardubicích rozpoutal doslova
střelecký uragán. Výsledky Pardubice – Cheb
7:0 a Vlašim – Viktoria Žižkov 6:1 rozhodly,
že při stejném počtu bodů zůstali vlašimští
o 17 setin na druhém místě.
V lednu 1969 přestoupil ze Spartaku Vlašim
do Hradce Pavel Hřebec (*2. 1. 1944). Zkušený fotbalista, v Hradci dobře známý, byl
očekáván s velkými nadějemi. Do mužstva
zapadl nejen jako hráč, ale i jako výborný
společník se smyslem pro humor a dobrou
náladou. Hned ve svém prvním zápase
v černobílých barvách přispěl brankou k výhře v Plzni nad Škodou. Pevné místo v základní sestavě mu narušilo pouze vyloučení
v Jičíně a stop na tři utkání. nešťastný konec
jeho kariéry v Hradci přišel 19. dubna 1970
v zápase s klubem, ze kterého přišel – se
Spartakem Vlašim. Hradci se opět nedařilo,
poločas prohrál 0:2. V 71. minutě Hřebec

snížil, ale pár minut poté utrpěl těžkou zlomeninu pravé nohy. Po vyléčení to na podzim 1970 ještě zkoušel v B mužstvu, ale
v lednu 1971 ukončil své působení a přestoupil do TJ Břevnov. Pavel Hřebec v Hradci
Králové odehrál 27 zápasů, ve kterých dal 7
branek. necelé dva měsíce po jeho zranění
debutoval na pravém křídle Oldřich Rott.
Vlašim nepatří mezi oblíbené soupeře. Z šestnácti zápasů jen šest vyhrál Hradec, čtyři
skončily remízou a šestkrát Hradec prohrál.
Zajímavostí je, že v minulém století jsme Vlašim porazili jen jednou, a navíc na hřišti soupeře. Z osmi zápasů do roku 2001 jsme pět
prohráli, dva skončily nerozhodně a jen
v ročníku 1969/1970 se nám podařilo vyhrát.
Úplně obrácená bilance je v posledních pěti
letech. Vyhráli jsme čtyři zápasy a dva remizovali.
na kterou stranu se přikloní aktivní bilance
po sedmnáctém vzájemném utkání?
Jiří Rádl, kronikář FC HK

Tým Spartaku Hradec Králové před historicky prvním duelem s Vlašimí v říjnu 1967. Zleva stojí:
Zikán, Jindra, Šuranský, Schmidt, Konečný, Cerman, Huml, Fišer, Zahálka, Tauchen, Moník.
-1 1-

VOTROCI V mOL CUPU
Postup do druhého kola zařídil gólem brankář Stejskal
1. kolo Mol cupu: spartak slatiňany – Fc Hradec Králové 2:4 po prodl.
Branky: 39. Vácha, 75. Václavek – 78. Martinec, 90+3. Stejskal, 97. Kropáček, 119. Urma.
Rozhodčí: Pechanec – Dobrovolný, Poživil. ŽK: 40. novotný, 85. Hanč, 116. Trňák – 56.
Martinec, 113. Zorvan, 120. Kropáček. 800 diváků. Spartak Slatiňany: Vostradovský – novotný, Hudec (72. Trňák), Hauf, Hanč – Koblasa (54. Drahý), Vladyka (K), Ráliš, Rešetár (82.
Malý) – Václavek (100. Slavík), Vácha. Hradec Králové: Stejskal – Finěk, Plašil, Martinec,
Trávníček (93. Kvída) – Ďurděvić, Zorvan, Janoušek (66. Jukl), Hynek (46. Kropáček) –
Vlkanova, Miker (46. Urma).
Proti divizním Slatiňanům měli Votroci nečekané problémy. Soupeř dobře kombinoval i díky
přítomnosti zkušeného Petra Vladyky a Lukáše Rešetára, a do 75. minuty se domácí dostali
do vedení 2:0. Hradečtí se sice do šancí dostali, ale brankář Petr Vostradovský byl výborný.
Krátce po druhém inkasovaném gólu se hlavou prosadil Jakub Martinec a tým Zdenka
Frťaly se vrátil do hry. Soupeři už ke konci docházely síly a nejspíš rozhodující ranou pro
jeho psychiku byla vyrovnávací trefa. Ta padla po rohovém kopu v nastaveném čase a připsal
si ji nejnepravděpodobnější možný autor – brankář Jan Stejskal, který vyrazil na závěrečný
nápor a stehnem dotlačil míč do brány.
V prodloužení už rozhodla vyšší trénovanost hostů, René Kropáček a Otto Urma rozhodli
o vítězství Votroků a jejich postupu do druhého kola.
Zdenko Frťala, trenér: Byl to typický pohárový zápas, domácí neměli co ztratit. nastoupili za
ně hráči, kterých ve fotbale ubývá a kteří ukázali, v čem je fotbal jednoduchý a krásný. Musím
smeknout před kluky, že do poslední vteřiny napnuli síly k postupu. Musím se přiznat, že
jsem na Honzu Stejskala chtěl zařvat, ať tam neleze. naštěstí jsem to nechal být a vyšlo to.

Ve Slatiňanech vyrovnal v nastaveném čase gólem po rohovém kopu Jan Stejskal.
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VOTROCI V mOL CUPU
V Radotíně Votroci padli s Olympií
2. kolo Mol cupu: olympia radotín – Fc Hradec Králové 2:1
Branky: 4. a 58. Trýzna – 72. Vlkanova. Rozhodčí: Severýn – Blažej, Ratajová. ŽK: 14. Ježdík
– 38. Kvída, 60. Martan, 90+4. Kropáček. Olympia Radotín: Čáp – P. Ježdík, Petryk, Broukal,
J. Ježdík – Tryzna, Jiránek, Hadi, Dancák, Brabenec (22. Bužík) – Bassey. FC HK: Stejskal
– Pokorný, Kvída, Martinec – Finěk (46. Plašil), Jukl, Funda – Černý, Ďurděvić (54. Vlkanova)
– Matoušek, Martan (61. Kropáček).
Do zápasu druhého kola MOL Cupu vstoupili Hradečtí nešťastně – už ve čtvrté minutě inkasovali kuriózní gól přímo z rohu, trefil se Jakub Trýzna. Slušné šance pak měli Ladislav Martan, který svůj samostatný únik zakončil střelou těsně vedle, a Milan Černý z přímého
volného kopu. ani on nemířil přesně.
Ve druhé půli Hradečtí zvýšili obrátky, soupeře zatlačili, ale vyložená šance nepřicházela.
naopak – v 58. minutě se Trýzna prosadil podruhé, když po samostatném úniku propálil
Jana Stejskala. Votroci zabrali ještě víc a v 72. minutě se přesnou hlavičkou prosadil adam
Vlkanova. V závěru zápasu vyvinuli hosté ještě výraznější tlak a těsně před koncem byl
blízko k vyrovnání Jan Kvída. Trefil však pouze tyč, od ní se míč odrazil na brankovou čáru
a domácí ho dokázali odvrátit do bezpečí. Po prohře 1:2 se tak Votroci s pohárovou soutěží
rozloučili.

Ladislav Martan svou velkou šanci neproměnil.
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SOUPISKA FC hRADEC KRáLOVé, a.s.
FORTUna:náRODní LIGa – podzim 2018
20

branKÁři

12

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

obrÁnci

4

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

22

23

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

realiZaČnÍ týM

15

STeJSKaL Jan
14.2.1997
190 cm, 85 kg

18

KVíDa Jan
17. 1. 1991
192 cm, 88 kg

24

21

FUnDa Jiří
21. 6. 1995
181 cm, 79 kg

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

25

FIněK Daniel TRáVníČeK Michal PLaŠIL Marek
19. 12. 1985
25. 5. 2000
25. 2. 1998
186 cm, 83 kg
185 cm, 78 kg
175 cm, 70 kg

26

ČeCH František
12. 6. 1998
179 cm, 69 kg

POŠTULKa Tomáš – trenér brankářů
JIŘíK Jiří – vedoucí mužstva
KOBR aleš – masér, kustod
KRaJáK Ondřej – kondiční trenér
ŠOPáK Stanislav, MUDr. – lékař
FRťaLa Zdenko
trenér
-16-

PRáŠIL Ondřej
asistent

KORBeL Martin, MUDr. – lékař
GRInaC Michal, MUDr. – lékař

#16 FAHRUDIN ĎURDĚVIČ
ZÁLOŽNÍK
*1992

SOUPISKA FC hRADEC KRáLOVé, a.s.
FORTUna:náRODní LIGa – podzim 2018

ZÁloŽnÍci

7

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

13

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

VLKanOVa adam
4. 9. 1994
169 cm, 60 kg

14

HYneK Tomáš
20. 9. 1997
183 cm, 79 kg

6

10

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

16

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

17

11

ČeRný Milan
16. 3. 1988
177 cm, 75 kg

28

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

??

útoČnÍci

3

8

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

MIKeR Jiří
1. 4. 1998
176 cm, 71 kg

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

Da SILVa wesley
14. 7. 1996
184 cm, 83 kg

Přišli: Ďurděvič (FK Varnsdorf), Finěk (U19), Hynek (z host. Převýšov), Jukl a Martinec (U21), Matoušek
(Sparta), Stejskal (z host. Olympia Pr.), Trávníček (z host. Viktoria Žižkov), Pokorný (host. B. Ostrava), Da
Silva (host. Liberec). Odešli: Hašek (host. Převýšov), Krátký a Lindr (Ústí n. L.), Mudra, Nosek, Súkenník
a Pajer (uk. sml.), Pázler (Liberec), Schwarz (R. Čenstochová), Šípek (host. Chrudim), Vízek (host. Jihlava).
Management klubu: Ing. Jiří Sabou – výkonný ředitel, Pavel Krmaš – sportovní manažer, Ing. Helena
Výborná – ekonom, Ing. Milan Přibyl, Ph.D. – obchod, 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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JUNIORSKÝ TÝm FC hK
Juniorka porazila Slavii, dvakrát smolně prohrála
Juniorka Votroků porazila doma Slavii, dvakrát smolně prohrála – v Mladé Boleslavi dokázala vyrovnat ze stavu 0:2, proti Jablonci zase brankář Jan Hanuš zneškodnil Hradeckým hned několik vyložených šancí.
4. kolo: FK Mladá boleslav u21 – Fc Hradec Králové u21 3:2 (2:0)
Branky: 24. a 37. Daniel novák, 88. David novák – 73. Jukl, 85. Čech. Rozhodčí: Ginzel –
Poživil, Myška. ŽK: Komárek – Čech, Funda. 39 diváků. Mladá Boleslav U21: Mikulec –
Kysela (69. Krčmář), Toml, Chaluš (46. Dib), Zabilanský – Komárek, Kopa – David novák,
Vejr (78. Mansfeld), Daniel novák (90. Komma) – Dohnalík (78. Šimon). FCHK U21: Mach –
Čech, Kundrt, Locker, Funda – Vukčevič – Jukl, Soukeník, Gjinollari (58. Petřík), Bičiště (77.
Brůža) – Dermedjan (77. Vencl).
Votroci vstoupili do utkání dobře a od začátku ukazovali velkou aktivitu. Jenže po třiadvaceti
minutách šli do vedení domácí, když se z přímého volného kopu trefil Daniel novák. Vedoucí
trefa mladoboleslavský tým povzbudila a zápas se vyrovnal. Hradečtí však zbytečně ztratili
míč ve středu pole a Daniel novák šel po přihrávce Jana Kysely sám na bránu. Ondřeje Macha prostřelil podruhé a situace Votroků byla na konci první půle nanejvýš složitá.
V závěru Hradečtí dokázali zápas zdramatizovat, a dokonce i vyrovnat – pěknou střelou do
šibenice se prosadil Robert Jukl, pět minut před koncem základní hrací doby vyrovnal po
standardní situaci František Čech. Jen o několik minut později se ale z rozhodujícího úderu
mohli radovat domácí, když se pěknou střelou levačkou prosadil David novák.
Karel Krejčík, trenér: Celkově to bylo na Juniorskou ligu kvalitní utkání, bohužel pro nás
s hořkým koncem. Začali jsme dobře, byli jsme aktivnější. První gól jsme dostali z přímáku
po situaci, kterou předtím rozhodčí na druhé straně neodpískal, druhý po zbytečné ztrátě
míče ve středu pole. Začátek druhé půle byl z naší strany nevýrazný, ale v šedesáté minutě
jsme přeskupili tým a vrátili jsme se k aktivitě. Úplně v závěru jsme udělali velkou chybu, levonohý David novák nás zlobil celý zápas, my jsme před ním ustupovali a nechali ho
vystřelit. největší nebezpečí hrozilo celý zápas od něj, a my to nezvládneme. Jsme zklamaní.
Herně jsme byli lepší, ale za to si nic nekoupíme.
5. kolo: Fc Hradec Králové u21 – slavia Praha u21 3:1 (2:1)
Branky: 6. Miker, 23. Vukčevič, 63. Locker – 2. nabijev. Rozhodčí: Hrubeš – Pospíšil, Melichar.
ŽK: Kundrt, Gjinollari – Macháček, Valenta. 300 diváků. FCHK U21: Stejskal – Čech, Kundrt,
Pokorný, Locker (63. Gjinollari) – Vukčevič – Hynek (20. Bičiště), Petřík (55. Vobejda), Soukeník, Miker (89. Brůža) – Dermedjan (84. Vencl). Slavia Praha U21: Radotič – Drozda,
Bárta (73. Fukala), Mach, nabijev, Havránek, Mitrano, Macháček (61. Petrák), auer (80. azilinon), Slanina (46. Vaněk), Valenta.
nové složení hradecké obrany se podepsalo na tom, že už ve druhé minutě Votroci inkasovali: prosadil se Fahrid nabijev. Rychlá facka ale domácí probudila. Už o několik minut
později vyrovnal nádhernou střelou Jiří Miker a i nadále měli Hradečtí výrazně navrch. Problémy jim chvílemi dělal jen hbitý Jonas auer, jinak měli zápas pod kontrolou.
Votroci byli nebezpeční po centrech, zejména ze standardních situací. Po jedné z nich doslova dotlačil balon do brány Danilo Vukčevič a bylo to 2:1. Ve druhé půli nebylo o výhře
-18-

Jiří Miker se proti juniorce
Slavie trefil krásnou střelou.
Hradce pochyb, převaha domácích se projevila i dvěma nastřelenými tyčemi a dalšími šancemi. Vítězství potvrdil důrazný Josef Locker – a bylo po zápase.
Karel Krejčík, trenér: Hned v úvodu jsme si sami dali gól, jsem rád, že se nám to už v prvním
poločase povedlo otočit. Každé vítězství nad takhle slavným klubem je cenné. Vítězný gól dal
Danilo Vukčevič, kterého tady připravujeme třetím rokem. Plní nám roli důrazného hráče, na
hřišti je znát. Je na něj spoleh, že do hry dává sto procent sil, sto procent bojovnosti.
6. kolo: FC Hradec Králové U21 – FK Jablonec U21 1:2
Branky: 69. Dermedjan (pen.) – 16. Pleštil, 71. Horáček. Rozhodčí: Lerch – Podaný, Polák.
ŽK: Bičiště, Vukčevič – Kebísek. 100 diváků. FCHK U21: Bleha – Kundrt (53. Vobejda),
Čech, Locker, Gjinollari (66. Kosař) – Vukčevič – Bičiště (76. Kejř), Soukeník, Petřík, Hynek
– Dermedjan. Jablonec U21: Hanuš – Jankovič, Petržilka, Peřina (57. Haitl), Bělina, Breda,
Kebísek, Bulíř, Pleštil (88. Hani), Horáček (90+2. Landfeld), Hajdo.
Domácí začali zápas vlažně a už po čtvrthodině je potrestal gólem Dominik Pleštil. Ten
snadno dorazil do brány míč, který se po předchozí střele Jabloneckých odrazil od břevna.
Inkasovaný gól Votroky probudil a v dalších minutách se hrálo jen na jednu bránu.
A v ní se musel sakramentsky ohánět Jan Hanuš. Ten nejdřív chytil penaltu Jakubu Petříkovi,
pak postupně vychytal velké šance Gazara Dermedjana a Dominika Bičištěho. František
Čech a Domink Soukeník jen těsně minuli.
I ve druhé půli pokračovali Hradečtí v aktivitě, hosté ale bránili o něco pozorněji a počet šancí
před jejich bránou se snížil. Jednu nabídla Dermedjanovi další penalta, kterou sudí Ondřej
Lerch nařídil po faulu na Tomáše Hynka. Nizozemský útočník domácích ji proměnil – a bylo
vyrovnáno. Votroci se ale neradovali dlouho. Jen o několik minut později nařídil sudí přímý
volný kop proti Hradci, po centru z něj se míč několikrát odrazil do vzduchu od hlav ve vápně,
až ho Vojtěch Horáček důrazně uklidil z bezprostřední blízkosti do sítě. 2:1 pro Jablonec.
Danilo Vukčevič, kapitán: Oni vstoupili do utkání aktivněji, my jsme bohužel museli dostat
gól, abychom se probudili a začali hrát. Měli jsme výborné šance včetně penalty, bohužel
jsme je nevyužili. Velkou zásluhu na výhře Jablonce má brankář Hanuš. Když Gazar hlavičkoval, už jsem viděl míč v bráně, a on to ještě vytáhl. Klobouk dolů za tenhle zákrok.

SPrÁVNÁ StrAVA POmŮŽe HrÁČŮm NA HŘIštI
I Ve šKOle, ŘÍKÁ VÝŽIVOVÝ eXPert
Hradecký klub zintenzivňuje práci s mladými fotbalisty. V minulé sezoně se rozjel projekt
dodávání svačin na partnerskou ZŠ Sever, ten se od nového ročníku rozšiřuje o pravidelná
měření a sledování jídelníčku. Odborným garantem projektu je rndr. Pavel suchánek,
výživový expert ze společnosti FitBee.
Můžete stručně představit spolupráci společnosti FitBee s FC Hradec Králové?
Domluvili jsme se na tom, že bychom v pilotním prvním roce zkusili nastavit správné
stravovací návyky kluků a holek v rámci
klubu. Smyslem je pomoct rodičům a trenérům v tom, aby když děti intenzivně sportují, měly správnou stravu, aby jejich tělo
netrpělo. aby měly dobré sportovní i studijní
výsledky – dnes už totiž víme, že správně
nastavená strava ovlivní nejen výkon na
hřišti, ale i to, že dobře zvládají školu.
Jak moc je potřeba při skládání jídelníčku
zohlednit to, že mladí fotbalisté a fotbalistky rostou?
ano, věková kategorie dětí ze sedmé, osmé
a deváté třídy má velkou tréninkovou zátěž,

a navíc u nich probíhá růstový spurt. To je
období, kdy je strava alfou a omegou. Když
do toho připočítáte ještě školu, přípravu na
přijímací zkoušky... Strava je v té době naprosto zásadní. Pracujeme ale i s mladšími
věkovými kategoriemi.
Čím ty jsou specifické?
Chtěli bychom nastavit celý systém tak, abychom už od šesti let začínali se základními
doporučeními, od devíti let bychom to vzali
podrobněji a do hloubky, takže když se hráči
dostávají k růstovému spurtu, aby už byli
připravení, věděli, co mají dělat, na co by si
měli dávat pozor. Ti starší, dorost a dospělí,
to už je taková top úroveň – oblast, v níž se
jídelníčky už jen dolaďují a zpřesňuje se jejich nastavení s ohledem na aktuální zdra-

Pavel Suchánek seznámil trenéry hradecké mládeže s projektem měření hráčů.
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máme s sebou nutriční terapeutky, které jsou
vysokoškolsky vzdělané a můžou pracovat
s osobami se zdravotními omezeními. Připravujeme hráče na sezonu a zároveň dáváme doporučení z dlouhodobého hlediska
– bereme v potaz jejich zdravotní stav, aby
zvládali fyzickou zátěž, aby byli zdraví a zvládali i školu. Takový komplexní přístup k hráči
z hlediska tréninku i zdraví, prevence zranění, vzdělání a vývoje je důležitý.
Hráčům jistě v životě pomůže, že budou
vědět, jak se mají stravovat, ale za jak
dlouho se tenhle přístup může promítnout
do jejich okamžité výkonnosti?
Máme zkušenosti, že první výsledky jsou vidět po šesti až osmi týdnech. Intenzivněji
sledovatelné výsledky jsou vidět na konci
podzimu a na jaře by měl být rozdíl markantní. Tam by se měl tenhle přístup promítnout na kondici i na tom, že ubydou zranění
a nemoci. Hráč bude více zapojený do tréninkového cyklu, nebude mít tolik omluvenek a jeho výkonnost půjde nahoru.

votní stav nebo tréninkovou zátěž. Ten projekt je nejzajímavější právě tím, že pokrýváme věkové kategorie od šesti let do dospělých.
Už koncem minulé sezony jste spolupracovali na projektu dodávání svačin do
škol. Ten současný je jeho rozšířením –
můžete popsat, co budete přesně s fotbalisty dělat?
Minulý rok jsme rozjeli dodávky svačin, domluvili jsme se s vedoucími jednotlivých
mužstev, jak by svačiny měly být nastaveny,
dohodli jsme se na doporučeních z hlediska
toho, co mají obsahovat. V této sezoně měříme tělesné složení, zohledňujeme hustotu
kostí a nutriční terapeutky s jednotlivými
hráči vyplňují dotazník týkající se jejich stravovacích návyků. na základě toho jim dají
první doporučení, za tři týdny až za měsíc
bude další schůzka, kde si shrneme výsledky měření, a s jednotlivými hráči, kteří
budou mít výraznější odchylky od doporučení, budeme mít sezení ještě jednou. Za tři
nebo čtyři měsíce uděláme opakované měření, na jaře ještě jedno.
Jaký je hlavní smysl tohoto projektu?
Smyslem je hráče a trenéry připravit na to,
že ve spolupráci s klubem můžeme sledovat
vývoj hráče a dávat doporučení směřující
třeba k nárůstu svalové hmoty, k zesílení
kostí, jak můžeme ve stravě zohlednit třeba
nějaké jeho alergie, intolerance... Proto

-

U-11 USPĚLA NA TURNAJI V POLSKU
Trenér U11: Poprvé jsem se cítil jako trenér Barcelony
Při pohledu na konečné pořadí turnaje ve Starogardu Gdaňském museli hradečtí fanoušci
valit oči. Posuďte sami: 1. Valencia cF, 2. Manchester city, 3. Fc Hradec Králové...
Tým do jedenácti let se v konkurenci dvanácti mužstev umístil na parádním třetím místě
za giganty světového fotbalu. „Před tím turnajem jsme s Valencií nebo Manchesterem
City nikdy nehráli, třetí místo beru jako úspěch,“ říká trenér U11 Václav Hladký.
na turnaji, který nesl jméno místního rodáka
Kazimierze Deyny, se sešlo dvanáct celků –
kromě Manchesteru City a Valencie také
BaTe Borisov, Legia Varšava nebo Lech Poznaň. a hradečtí kluci se mezi silnou konkurencí neztratili. „Zápas s Manchesterem City
mám v hlavě pořád. V prvních čtyřech minutách jsme měli pět střel na bránu, mohli
jsme dát góly. Jenže pak se oni trefili rychle
třikrát, byli jsme chvíli opaření,“ popisuje
Václav Hladký průběh zápasu s anglickým
velkoklubem hraného na dvacet minut. „Pak
jsme v šestnácté minutě snížili na 1:3, dali

jsme ještě jeden gól a v čase 19:40 jsme vyrovnali. City byli vykulení z toho, že kluci běželi rychle do brány pro balon a chtěli dát
ještě čtvrtý gól,“ směje se hradecký trenér.
Vybojovaného vyrovnání proti „Citizens“ si
kouč Votroků cení nejvíc, nejsilnější zážitek
si ale odnesl ze zápasu proti silnému BaTe
Borisov. „nechtěl jsem nic podcenit, tak
jsme šli na hřiště hodinu před utkáním, abychom měli čas na rozcvičení. Pak jsme na
ně vletěli, ve druhé minutě jsme vedli 3:0,
měl jsem pocit, že hrajeme v osmi proti šesti.
Jejich trenér musel vystřídat celý tým

Mladí Votroci pózují u sochy Kazimierze Deyny.
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Na výletě u moře postavili Votroci z písku model nového hradeckého stadionu.
i s brankářem. nakonec jsme vyhráli 8:1,“
rozplývá se. „Poprvé v životě jsem měl pocit,
že jsem trenér Barcelony.“
Jeho tým mohl pomýšlet i na lepší umístění,
ale podlehl Valencii. „Hráli jsme deset minut
výborně, byli jsme rychlí a důrazní, vedli
jsme 1:0, pak jsme inkasovali na 1:1 a rychle
potom dostali dva góly ze standardek. Španělé byli takticky vyspělí, hráli, co potřebovali. Pro zakopnuté balony chodili pomalým
krokem... Snažili jsme se o vyrovnání, ale
marně,“ lituje Hladký.
Turnaj se odehrával v pátek, v sobotu a v ne-

děli, o víkendu měli hráči volná odpoledne.
„Byli jsme na výletě u moře u Gdaňsku, kluci
si na pláži stavěli z písku nový hradecký stadion,“ usmívá se trenér. „Turnaj byl výborně
zorganizovaný, byli jsme spokojení. a takové
zápasy, jaké jsme si zahráli tam, si v Česku
nezahrajeme.“
nejen proto byl Hladký s účastí na turnaji
na severu Polska maximálně spokojený.
„Třetí místo je pěkné. ačkoli když si člověk
uvědomí, že nebýt prohry s Valencií, mohli
jsme bojovat o první místo...“ nechává viset
ve vzduchu.

Hradecká jedenáctka získala na turnaji ve Starogardu Gdaňském bronzové medaile.

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
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ROzLOSOVáNÍ A VÝSLEDKY
FORTUna:náRODní LIGa – podzim 2018
11. kolo (6. 10. 2018)
Vítkovice – Vlašim
Znojmo – Brno
Jihlava – Chrudim
Pardubice – Ústí n/L
Sokolov – České Buděj.
Táborsko – Prostějov
Hradec Králové – třinec
Varnsdorf – Žižkov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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