
MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ
Neděle 29. července 2018 v 18.00 hod.

Zápas 2. kola

FC Hradec Králové – 1.SC ZNOJMO FK

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

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

Program 2. kola (28. 7. 2018): Program 3. kola (4. 8. 2018):

partner utkání:



úvOdNí SlOvO
výkonného ředitele FC Hradec Králové
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Milí Votroci, 
vítám vás na prvním domácím zápase sezony.

Stejně jako vy, i já jsem na nový ročník natěšený.
Výsledkově se nám povedl vstup v Táboře, nikde
v oblacích však nelétáme, s pokorou chceme pra-
covat dál, protože si plně uvědomujeme, na jakou
cestu jsme se vydali.

V letní přestávce jsem často odpovídal na
otázku, jaký cíl si pro novou sezonu stanovíme
a jestli budeme chtít postoupit. Samozřejmě, že

do první ligy chceme – tak tradiční klub,  jakým je Hradec, mezi elitu neoddi-
skutovatelně patří. Pro nadcházející ročník jsme si ale stanovili jinou, ještě
důležitější prioritu: s novým trenérem Zdenkem Frťalou jsme ve shodě, že pří-
ležitost budou ve větší míře dostávat mladí kluci. Odchovanci, kteří mají vztah
ke klubu a perspektivu, že v blízké  budoucnosti budou na ligové úrovni. Do-
stanou prostor k tomu, aby se předvedli, dělali chyby, učili se z nich a tím se
zlepšovali.

Kádr se v létě proměnil. Odešel nejlepší střelec minulého ročníku Honza
Pázler, protože za něj Liberec zaplatil částku čtyř milionů korun stanovenou
v jeho výstupní klauzuli. Honza si šanci v lize zaslouží, ani jsme mu nemohli
bránit. Do polské druhé ligy přestoupil Petr Schwarz, který cítil, že je v Hradci
dlouho a už za něj nechtěl bojovat. Nebyl správně nastavený, v zimě mu končila
smlouva, tak jsme v odchodu nebránili ani jemu.

O to, kdo tyto dva hráče nahradí, se budou prát mladíci. Zdenko Frťala po
nich bude chtít náročný, běhavý styl fotbalu, který se vám bude zamlouvat. U fot-
balistů, co oblékají hradecký dres, nás prvotně zajímá jejich charakter. Chceme,
aby na hřišti za černobílé barvy vypustili duši, a abyste to vy,  fanoušci, v každé
minutě zápasu cítili. Pak věříme, že budete ze stadionu odcházet spokojení.

Mimochodem, když je řeč o stadionu – jsem šťastný za to, že zastupitelstvo
schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. Je to velký krok k no-
vému stadionu a já jsem za dobu, co v klubu působím, poznal, že to je největší
bolest a brzda hradeckého fotbalu. Současný Malšovický  stadion je nevyhovující,
nedůstojný, strašný. Moderní arénu si vy všichni za ty roky čekání zasloužíte.

Mezitím prosím vydržte na omšelých tribunách našeho současného
 domova. Přeji vám, ať se vám dnešní zápas i na tu dálku líbí.

Ing. JIŘÍ SABOU
výkonný ředitel FC Hradec Králové



O dNešNíM SOupeŘi
1.SC ZNOJMO fotbalový klub, a.s.
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1. SC ZNOJMO FK Rok založení 1953, klubové barvy: modrá, bílá
Největší úspěchy: Vítěz 2. ligy 2012/2013

VEDENÍ KLUBU Předseda představenstva: Jiří Tunka
Sportovní ředitel: Michal Sobota

STADION Městský stadion v Horním parku, kapacita 2 599

HISTORICKÁ 4 zápasy
BILANCE 2 výhry Hradce/1 remíza/1 výhra Znojma, skóre 8:5

POSLEDNÍ 25. 11. 2017 – Malšovický stadion
VZÁJEMNÝ FC Hradec Králové – 1. SC Znojmo FK 1:1
ZÁPAS Branky: 53. Knejzlík – 85. Štrombach. Rozhodčí: Machálek – Dre-

sler, Polák. ŽK: 24. Trávníček, 89. Vlkanova – 29. Javůrek, 80.
Čereda. 630 diváků. FC HK: Lindr – Pajer, Čech, Nosek (46.
Mudra), Trávníček – Martan (77. Krátký), Janoušek, Zorvan (88.
Žondra), Vlkanova, Knejzlík – Pázler. 1. SC Znojmo FK: Veselý –
Svozil, Malár (84. Švarc), Javůrek – Cihlář, Helísek, Lacko, Růsek
– Štrombach, Njire (70. Hladík), Teplý (70. Čereda).

NA KOHO SI DÁT *** Michal Ordoš, záložník
POZOR ** Antonín Buček, brankář

* Tomáš Cihlář, obránce

Antonín BUČEK
brankář

Tomáš CiHLář
obránce

Michal ORDOŠ
záložník



SOupiSKA 1.SC ZNOJMO FK, a.s.
FORTUNA:NáRODNÍ LiGA – podzim 2018
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Brankáři:        1     BUČEK               Antonín               24. 2. 1984 34 let 188 cm, 82 kg

                             SUŠAC               Marko               23. 10. 1998 19 let 192 cm, 85 kg

                     93     VESELÝ              Vlastimil                6. 5. 1993 25 let 187 cm, 78 kg

Obránci:         2     KRČÍK                 Adam                  16. 3. 1996 22 let 180 cm, 73 kg

                       5     AVDiČ                 Muamer                7. 1. 1993 25 let 183 cm, 79 kg

                       6     CiHLář              Tomáš                 24. 6. 1987 31 let 173 cm, 70 kg

                     13     MALáR               František               4. 8. 1998 19 let 184 cm, 75 kg

                     14     HELÍSEK            David                    4. 9. 1982 35 let 171 cm, 70 kg

                     21     DRAMÉ               Mahamadou       3. 12. 1991 26 let 185 cm, 75 kg

Záložníci:       4     CHEREDEA        Oleksiy               18. 4. 1994 24 let 182 cm, 78 kg

                       7     ORDOŠ              Michal                 27. 1. 1983 35 let 190 cm, 84 kg

                       8     AMBROZEK       Jan                   19. 10. 1997 20 let 170 cm, 65 kg

                     10     ŠTROMBACH     David                    9. 1. 1996 22 let 176 cm, 70 kg

                     11     KUČERA             Jakub                 28. 1. 1997 21 let 184 cm, 78 kg

                     12     ST. HiLLAiRE      Kathon Kenroy   5. 11. 1997 20 let 183 cm, 77 kg

                     15     LACKO               Matúš                 13. 4. 1987 31 let 173 cm, 69 kg

                     16     OBiECHiNA        Pentecost iked.  13. 3. 1998 20 let 167 cm, 66 kg

                     19     HLŮŽE                Nicolas                 2. 7. 1998 20 let 179 cm, 70 kg

                     20     ŠULC                  Jan                       2. 6. 1998 20 let 169 cm, 62 kg

Útočníci:         3     BEGANOViĆ      Dženis                 23. 3. 1996 22 let 185 cm, 84 kg

                     18     TEPLÝ                 Jakub                  29. 9. 1993 24 let 177 cm, 74 kg

Realizační tým: Leoš KALVODA – hlavní trenér, Darko ŠUŠKAVČEViĆ – asistent trenéra,
Antonín BUČEK – trenér brankářů, MUDr. KOMZáK Martin – týmový lékař.

Odešli: Javůrek (přestup FC Vysočina Jihlava), Vašíček (uk. host. z SK Sigma Olomouc),
Mezlík, Odehnal, Urbančok (v jednání), Moravec, Švarc (host. St. říše), Koukal (host. Frý-
dek-Místek) Pospíšil, Šamánek (uk. smlouvy), Machuča (uk. host. z FC Slovan Liberec),
Dujmovič, Pecháček (uk. host. z FC Vysočina Jihlava).
Přišli: Buček, Dramé (MFK Frýdek-Místek), Hlůže (FK Jablonec), St Hillaire (Defence Force
– Trin. a Tobago), Krčík (Prievidza), Ordoš (SC Raika Wieselburg), Kučera (Zbrojovka Brno),
Obiechina (Strání), Beganović (Željezničar Sarajevo), Šulc (host. z FC Slovan Liberec).



OHlédNutí ZA MiNulýM ZápASeM
1. kolo: FC MAS Táborsko – FC Hradec Králové 0:1
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Votroci šli v Táboře do rychlého vedení,
když už po jedné minutě získal ve středu
pole míč Milan Černý, vysunul Adama Vl-
kanovu a ten přihrál před bránu Ladislavu
Martanovi. Jeho střela se odrazila od tyče
a zapadla do brány. Jednobrankové ve-
dení si už Hradečtí pohlídali a v prvním
zápase sezony získali tři body.

ZDENKO FRŤALA
trenér
„Hlavně v úvodu jsme utkání
zvládli výborně, pak tam byla
z naší strany hodně velká
nervozita, zbytečně jsme se
zatáhli. Přesto jsme měli dvě

stoprocentní příležitosti, a kdyby to bylo
o poločase 3:0, možná by druhá půle vypa-
dala jinak. Nastoupilo několik mladých kluků
a já trvám na tom, že pokud nebudou ab-
solvovat utkání, nikdy nezjistíme, jestli na to
mají, nebo ne. Byli trochu svázanější, ale
odpracovali to. S každým takovým zápasem

si budou víc a víc uvědomo-
vat, že to pro ně nebude nic
jednoduchého.“

DANIEL FINĚK
obránce
„Byl to pro mě hodně ná-

ročný zápas. Táborsko bylo možná ve hře
lepší, ale my jsme to ubojovali. Po vstřele-
ném gólu jsme měli další tutovky, které
jsme neproměnili, ale nakonec jsme to
zvládli. Hrál jsem na Tomáše Valentu, který
je rychlý a dynamický. Ze začátku jsem hle-
dal způsob, jak na něj, ale ve druhé půli
jsem ho začal víc dorážet a bylo to lepší.
Za začátku jsem byl nervózní. Nijak pře-
hnaně, ale byl. Pak se to zlepšilo. Hodně
nám pomohli fanoušci, podporovali nás,
táhli, byli znát.“

LADISLAV MARTAN, 
záložník
„V minulé sezoně jsem se ve
druhé lize ani jednou netrefil,
naposledy se mi to povedlo
v nejvyšší soutěži v Karviné.
To už je víc než rok. Tohle ne-

byl úplně snadný gól, za poslední rok jsem
spálil dost šancí a spíš už to byl problém
psychického rázu. Doufám, že jsem to tímhle
odšpuntoval a už nebudu v koncovce tak
svázaný. Na to, že bych nahradil Honzu Páz-
lera, nemyslím – to bych si dával hodně
velký cíl. S klukama jsme se bavili o tom, že
góly musíme rozprostřít mezi větší počet
hráčů. Dvacetigólovou metu si dávat nehod-
lám.“

1. kolo FORTUNA:NáRODNÍ LiGy, 22. 7. 2018:
FC MAS Táborsko – FC Hradec Králové
0:1 (0:1)
Branka: 2. Martan. Rozhodčí: Marek – Ku-
bec, Petřík. ŽK: 47. Vlkanova, 61. Janoušek.
1280 diváků.
FC MAS Táborsko: Toma – Klusák (90. Zá-

rybnický), Navrátil, Ngimbi, Šandera – M.
Kučera (89. Pfeifer), P. Pilík, Kopřiva (75. Mu-
siol), Vandas – Ndiaye, Valenta.
FC HK: Ottmar – Finěk, Plašil, Martinec, Tráv-
níček – Černý, Janoušek – Martan, Vlkanova
(79. Zorvan), Ďurděvič (90. Miker) – Kropá-
ček (63. Hynek).

NAVŠTiVTE WEBOVÉ STRáNKy FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRáLOVÉ

www.fchk.cz



Cíl? BudOvAt týM, Který Bude
KONKureNCeSCHOpNý v liZe!
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O SySTéMU POSTUPU
Zdenko Frťala: Myslím si, že pro lidi to bude
oživení a zpestření. S tímhle nastavením jsou
ztotožněny všechny kluby, my to můžeme
jenom respektovat. Otázka je, jak se soutěž
bude vyvíjet. Je to pro všechny stejné a pro
lidi to bude atraktivnější.
Jiří Sabou: Bude těžší postoupit. Kluby si
to odhlasovaly, já to respektuju, ale nadšený
z toho nejsem. Postupuje jen vítěz a baráž
jednoduchá nebude.
Adam Vlkanova: Nám to je jedno. My
chceme vyhrávat, druhé a třetí místo řešit
nebudeme. Je to zpestření, zápasy navíc,
ale neřešíme to.

O CÍLECH PRO SEZONU
Jiří Sabou: Hradec je klub s prvoligovými
ambicemi, tím je všechno řečeno. Před
touhle sezonou jsem opatrný, protože máme
nového trenéra, budujeme nový tým. Odešli
hráči, kteří tady nechtěli být, dostanou šanci
noví. Tým jsme provzdušnili, jsou v něm od-
chovanci. Mají potenciál a kvalitu, ale jsem
opatrný. Nikdo nemá nůž na krku, že mu-
síme postoupit, ale budujeme tým, který
bude konkurenceschopný v první lize, po-
kud možno na novém stadionu. Chtěl bych
poděkovat Richardu Juklovi, který udělal
spoustu práce pro to, aby zastupitelstvo
schválilo vypsání výběrového řízení. Na tým
jsem náročný, na trenéra taky a chci, aby
lidi odcházeli ze stadionu s tím, že jsme na
hřišti nechali duši, bojovali za Hradec a udě-
lali všechno pro vítězství.
Zdenko Frťala: Já si hodně zakládám na
tom, že v klubu je důležitý tým hráčů, ale

i podhoubí. Trávníkáři, pradleny, manage-
ment, marketing... Musíme mít jednotné
myšlení, táhnout za jeden provaz. Hráči to
pak vnímají a projeví se to na hřišti. Se spor-
tovním vedením jsme domluvení na tom, že
chceme vybudovat tým, který bude v hori-
zontu tří až pěti let kvalitní, a kdyby se po-
stoupilo do ligy, aby to zase nebyla nějaká
epizoda.
Adam Vlkanova: Chceme jít za vítězstvími.
i když máme hodně mladý tým, věříme jeden
v sílu toho druhého. Mým cílem je vyhrát
toho co nejvíc a jít si za tím.

O PřÍPRAVĚ
Zdenko Frťala: Chtěli jsme hráče prověřit
po herní i psychické stránce. Splnili jsme to,
co jsme si nastavili. Většina trenérů říká, že
výsledky v přípravě nejsou důležité, ale pro
mě jsou. i když prohrajete, můžete si z toho
něco vzít. Výbuch s Bohemkou otevřel ně-
kterým hráčům oči, že to nebude jednodu-
ché. Vím, že ve druhé lize se na Hradec
osmdesát procent týmů připraví jako na fa-
vorita. A hráči se poučili, začali vnímat moje
představy a to, kde jsou jejich limity.

O POSILÁCH
Zdenko Frťala: Jedna věc je mít hráče na
papíře a druhá je přivést je do klubu. Hlavní
prioritou bylo nahradit Pázlera, měli jsme vy-
tipována dvě jména – Wesleyho a Ledec-
kého. Každý tady skončil z jiných důvodů,
Wesley kvůli rodinným záležitostem, které
už nechci rozpitvávat. U Ledeckého to pro
nás bylo šokující, před zápasem s Ústím
nad Orlicí jsme se dozvěděli, že se rozhodl

S jakými cíli jdou Votroci do sezony? Kdo nahradí Jana Pázlera? A co si myslí o novém
formátu ligy, při němž do nejvyšší soutěže postupuje přímo jen vítěz FORTUNA:NáRODNÍ
LiGy A druhý a třetí tým musejí do baráže? 
Na všechny tyhle otázky odpovídali zástupci klubu na tradiční předsezonní tiskové kon-
ferenci. Přečtěte si, o čem se na ní mluvilo.
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pro Budějovice. My nebudeme nikoho prosit
a chraň bůh přemlouvat, aby tady hrál.
Takhle to tady nebude. Zareagovali jsme na
to tak, že jsme získali Fahrudina Ďurděviče,
za což jsem rád. S majitelem Varnsdorfu
jsem měl dohodu, že je nebudeme oslabo-
vat, ale vzhledem k naší situaci to pochopil.
o hostování Jakuba Šípka v Chrudimi
Zdenko Frťala: Talent je jen základní před-
poklad k tomu, aby byl hráč kvalitní. Pro něj
i pro nás to je zkouška toho, jak bude scho-
pen prosadit se v cizím prostředí. Bude to
pro něj jen dobře, nemůže to brát jako cestu
zpátky, ale jako mentální posun. Neposíláme
ho na Aljašku, je to náš hráč a budeme ho
sledovat.

O ODCHODU JANA PÁZLERA
Jiří Sabou: Měl klauzuli, Liberec ji zaplatil,
tak jsme ho uvolnili. Ten kluk si šanci v první
lize i zaslouží. Nějakou dobu tady byl, odvedl
služby, dal góly, byl bych ten poslední, kdo
by mu v takové šanci bránil. Jsou tu hráči,
kteří mají potenciál k tomu, aby dávali góly,
musejí to mezi sebe rozdělit. Máme tady

dobré mladé hráče, o kterých se za půl roku
bude mluvit. Já tomuhle týmu věřím! Vydali
jsme se nějakým směrem a věříme, že to
bude fungovat.
Zdenko Frťala: Rozhodli jsme se pro filozofii
nekupovat přeplácené hráče. To musejí po-
chopit i fanoušci – kdybychom přivedli tři čtyři
jména, je to na úkor našich talentů. Ti mladí
kluci potřebují čas, nic jiného je neprověří
tak, jako zápasová praxe. Jsem stoprocentně
přesvědčený, že tahle cesta je správná.
Jiří Sabou: Pro mě je v první řadě důležitý
charakter hráče. Chci tady takové, kterým
zavolám a oni mi řeknou, že chtějí hrát za
Hradec a neřeší v první řadě peníze. Nechci
se přetahovat, dorovnávat smlouvy – o cha-
rakteru hráče jako Ledecký svědčí, že nám
něco slíbí a pak trenérovi ani nezavolá.
Zdenko Frťala: Dali jsme se na cestu, která
není maraton, ale ani maraton nezačínáte
sprintem. Nechceme se zbláznit, hr, hr...
Hráče bude motivovat i to, že se schválil sta-
dion a že si někteří z nich můžou tenhle ge-
nerační sen splnit a na novém stadionu si
zahrát.

Zleva Adam Vlkanova, trenér Zdenko Frťala, ředitel klubu Jiří Sabou a tiskový mluvčí Michal Petrák.



NOváčCi v týMu
OčiMA rAdiMA OttMArA
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JAN STEJSKAL
brankář, 21 let, z host. v Olympii Praha
Radim Ottmar: „Mladý perspektivní gólman,
má na brankáře velmi dobré parametry. Má
kvalitu, cítím od něj velkou konkurenci.“

FAHRUDIN ĎURDĚVIČ
záložník, 26 let, z FK Varnsdorf
Radim Ottmar: „Ten je s námi nejkratší dobu,
ale hned bylo vidět, že pro nás bude příno-
sem. Je to hodně kvalitní fotbalista. Působí
na mě kladně, z očí mu kouká, jaký to je
hodný kluk. A do hry nám dostane něco ma-
linko jiného.“

MARTIN MATOUŠEK
záložník, 23 let, ze Sparty Praha
Radim Ottmar: „Ofenzivní typ, má dobré za-
končení. Bude se hodit do vápna. Na rozdíl
od jiných mladíků se rozkoukal rychle, je na
něm znát, že ve Spartě neměl moc času ani
prostoru na to, aby byl zakřiknutý. Ale chová
se dobře.“

JAKUB MARTINEC
obránce, 20 let, z juniorky
Radim Ottmar: „Už mezi nás nakoukl na konci
minulé sezony a pro mě je to z mladých nej-
větší překvapení. Hraje výborně, má v sobě
do budoucna vůdcovské sklony. Co řekne,
má hlavu a patu, je můj druhý zástupce.“

DANIEL FINĚK
obránce, 18 let, z dorostu
Radim Ottmar: „Mladý pravý obránce, který
se ještě musí otrkat těžkými zápasy. Je to
takový tišší kluk, jen občas něco prohodí.
řekl bych, že se v kabině teprve rozkou-
kává.“

MICHAL TRÁVNÍČEK
obránce, 20 let, z host.ve Viktorii Žižkov
Radim Ottmar: „Hodně dynamický levý bek
s výbornou levačkou, dobrou kopací tech-
nikou. Taky je spíš tišší, v kabině není moc
vidět. Asi by nebylo ani úplně normální, aby
mladí kluci byli hned slyšet.“

ROBERT JUKL
záložník, 19 let, z juniorky
Radim Ottmar: „Robo je pracovitý defenzivní
záložník, který je hodně důrazný. Umí dobře
vyplnit prostor před stopery. Nebojí se toho
ani při tréninku, tvrdost má v sobě. Vleze do
všeho, neuhne.“

TOMÁŠ HyNEK
záložník, 20 let, z host. SK Převýšov
Radim Ottmar: „Silový a rychlostní typ, který
může hrát zkraje zálohy, ale podle mě i na-
hoře. Má rychlou orientaci ve vápně, dobrou
kličku jeden na jednoho. Jeho chvíle určitě
přijdou.“

V kádru Votroků se v létě objevilo několik nových nebo staronových tváří, tak si je pojďme
představit. O krátkou charakteristiku jsme poprosili nejstaršího hráče týmu a kapitána
RADIMA OTTMARA.

Přehled změn v kádru FC Hradec Králové pro podzimní část sezony FNL 2018/19:

Přišli: Ďurděvič (FK Varnsdorf), Finěk (U19), Hynek (z host. SK Převýšov), Jukl (U21), Martinec
(U21), Matoušek (Sparta ), Stejskal (z host. Olympia Praha ), Trávníček (z host. Viktoria Žižkov).

Odešli: Hašek (host. SK Převýšov), Krátký a Lindr (FK Ústí n. L.), Mudra,  Nosek, Súkenník
a Pajer (uk. smlouvy), Pázler (Slovan Liberec), Schwarz (Raków Čenstochová), Šípek (host.
MFK Chrudim), Vízek (host. Vysočina Jihlava).



BilANCe letNí pŘíprAvY
Přehled přípravných zápasů, statistiky
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23. 6. 2018 – Benátky nad Jizerou
FC Hradec Králové – Bohemians Praha 2:7
Branky: 37. Vlkanova, 76. Zorvan – 6. a 45. Dostál,
24. a 42. Juliš, 55. Hašek, 69. Záviška, 85. Kabajev.
Rozhodčí: Vít – Melichar, Krejsa. 300 diváků.
1. poločas: Vízek – Finěk, Čech, Nosek, Trávníček –
Soukeník, Janoušek – Zorvan, Vlkanova, Funda –
Kotlík. 2. poločas: Vízek – Finěk, Čech, Nosek, Tráv-
níček – Jukl, Janoušek (57. Schwarz) – Zorvan, Vl-
kanova (57. Matoušek), Funda – Kotlík (57. Miker).

23. 6. 2018 – Benátky nad Jizerou
FC Hradec Králové – Slovan Bratislava 2:1 (po
penaltách)
Branky: 69. Miker – 7. Strelec. Rozhodčí: Krejsa –
Vít, Vlasjuk. Rozhodující penalta: Miker.
Stejskal – Hašek, Plašil, Martinec, Urma – Eliáš (58.
Miker), Schwarz – Martan (46. Matoušek), Šípek
(58. Jukl), Hynek – Kropáček.

27. 6. 2018 – Slatinice
Sigma Olomouc – FC Hradec Králové 3:0
Branky: 11. a 41. Houska. 69. Moulis. Rozhodčí:
Mrázek – Antoníček, Lakomý. ŽK: 75. Kropáček.
1. poločas: Ottmar – Finěk, Nosek, Martinec, Urma
– Soukeník, Černý – Šípek, Matoušek, Martan –
Kotlík. 2. poločas: Ottmar – Hašek, Čech, Plašil,
Funda – Eliáš, Jukl – Miker, Zorvan, Hynek – Kro-
páček.

30. 6. 2018 – Písek
1. FK Příbram – FC Hradec Králové 0:1
Branka: 42. Černý z pen. Rozhodčí: Němec – Kotalík,
Pečenka. Bez karet.
1. poločas: Vízek – Hašek, Kvída, Martinec, Urma –
Janoušek, Černý – Gilian, Zorvan, Funda – Matou-
šek. 2. poločas: Vízek – Finěk, Čech, Plašil, Trávníček

– Jukl – Martan, Vlkanova (66. Zorvan), Miker, Hynek
– Wesley.

3. 7. 2018 – Písek
Viktoria Žižkov – FC Hradec Králové 0:1
Branka: 6. Hynek. Rozhodčí: Němec – Kotalík, Pe-
čenka. ŽK: 53. Stříž – 63. Plašil.
1. poločas: Stejskal – Čech, Plašil, Martinec, Tráv-
níček – Janoušek, Jukl – Gilian, Miker, Hynek –
Martan. 2. poločas: Stejskal – Hašek, Plašil (70.
Čech), Kvída, Urma – Černý – Finěk, Zorvan, Miker,
Funda – Martan.

8. 7. 2018 – Opatovice nad Labem
FC Hradec Králové – Bahrajn 1:1
Branky: 83. Miker – 3. Jamal (z pen.). Rozhodčí:
Orel – Melichar, Vít. ŽK: 88. Ottmar – 70. Abdo, 75.
Jumaah, 88. Mossa. 340 diváků.
Ottmar – Čech (46. Finěk), Kvída (46. Plašil), Mar-
tinec, Urma (46. Trávníček) – Janoušek, Jukl (46.
Martan) – Gilian (46. Zorvan), Černý (46. Miker),
Vlkanova – Wesley.

14. 7. 2018 – Ústí nad Orlicí
Jiskra Ústí nad Orlicí – FC Hradec Králové 1:3
Branky: 50. J. Chleboun – 22. P. Chleboun (vl.), 56.
Martinec, 83. Zorvan. Rozhodčí: Šimek.
Ottmar (46. Stejskal) – Finěk, Kvída (57. Čech), Mar-
tinec (57. Šimek), Trávníček (57. Plašil) – Janoušek
(57. Urma), Černý (57. Jukl) – Martan,  Vlkanova
(57. Zorvan), Hynek – Kropáček (57. Miker).

Zápasová bilance: 7 – 3 – 2 – 2, skóre 9:13.
Hradečtí střelci v přípravě: Jiří Miker a Filip Zorvan
po 2 gólech, Milan Černý, Tomáš Hynek, Jakub
 Martinec, Adam Vlkanova po 1, jedna branka byla
vlastní.

V letní přípravě Votroci odehráli sedm zápasů, a ačkoli začali debaklem proti Bohemians
Praha 1905 na turnaji v Benátkách nad Jizerou, v ostatních utkáních si vedli dobře. Tes-
tovaní hráči jako Patrik Gilian nebo Ondřej Kotlík se neuplatnili, nevyšel přestup Wesleyho
da Silvy. Postupně ale krystalizovala základní sestava, která začala sezonu před týdnem
v Táborsku.



Generálku v Ústí nad Orlicí Votroci zvládli. V týmu soupeře nastoupil bývalý
hradecký stoper Jakub Chleboun (vlevo nahoře).



prvNí dOMáCí ZápASY 
– OčeKáváNí, NApětí A deButANti
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Prvoligové zápasy 30 – 9 – 9 – 12
Třicetkrát nastupovali hradečtí hráči ke svým
úvodním prvoligovým zápasům sezony na
domácím hřišti. 9x zvítězili, ale
z toho 7 výher je už hodně vousa-
tých. Bylo to v letech 1956–1972,
sedmá výhra bude navždy patřit
jednomu z nejlepších zápasů v his-
torii klubu. Dne 12. srpna 1972
Hradec jako nováček soutěže před
diváckou kulisou, jaká už nikdy
v Hradci nebyla a nebude, porazil
Spartu Praha 3:2.
Uplynulo předlouhých 38 let a do-
mácí Hradec se opět dočkal výhry
v úvodním zápase prvoligové se-
zony. Bylo to 17. července 2010,
opět tady hrála Sparta Praha a no-
váček soutěže senzačně vyhrál
díky hlavičce Tomáše Rezka
a nádhernému gólu Václava Pilaře
2:1. Byla to osmá výhra v pořadí,
tu devátou Hradec přidal o rok
později, když porazil Viktorii Žiž-
kov 1:0.
Devět zápasů skončilo neroz-
hodně a 12 Hradec prohrál. Třikrát
zde vyhrála Sparta Praha, po jed-

nom vítězství mají Dukla Praha, Bohemians,
Trnava, Slovan Bratislava, Cheb, Opava, Olo-
mouc, Liberec a Jablonec.

Před týdnem začala nová fotbalová sezona, jejíž začátek se Hradci vydařil, výhra 1:0
v Táboře je hodně cenná. Rád bych věřil, že nastává nová éra hradeckého fotbalu, která
nám, fanouškům, bude přinášet hlavně radost.
Kdysi jsem někde četl, že nemůže být silnější a přímější propojení na rodné město, než
je láska k fotbalovému klubu. Je to ten nejpoctivější a nejupřímnější způsob, jak vyjádřit
svůj cit. Jak se ztotožnit se svým městem, krajem, regionem. Pro mne je to i vzpomínka
na mládí, kdy Jindra, Hledík, Pičman, Pokorný, Kománek, Schmidt, Tauchen, Zikán, Oplt,
Fišer, Kuchař, Rolko, Cerman, Plocek, Franc, Hůlka, Rott, Lubas, byli pro nás, mladé
kluky, nejen velká jména, ale především sportovci, naše vzory. Jejich fotbalové rytířství
se přeneslo i na diváky.
Začátek sezony a první zápas na domácím hřišti je vždy sledován s velkou pozorností
a očekáváním, většinou přijde slušná návštěva, i hráči se vytáhnou a zrodí se nejedno
překvapení. Nejinak tomu bylo i v Hradci Králové. Udělejme si malou procházku, od
doby, kdy Hradec postoupil poprvé do první ligy, tedy od roku 1956, úvodními domácími
zápasy. Bylo jich 62, vítězných bylo 34, remízových 14 a porážek bylo rovněž 14.

Památné utkání se Spartou 
v srpnu 1972.



Jedním z nováčků, kteří se představili 
v domácí premiéře, byl i Pavel Krmaš.

V domácí premiéře na podzim 2010 
Votroci porazili Spartu.
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Ostatní 32 – 25 – 5 – 2
Statistika zápasů mimo první ligu je o mnoho
veselejší. Pouhé dvě porážky, obě se stej-
ným soupeřem. S Plzní v roce 1968 a 1981,
oba zápasy se shodným výsledkem 0:1.
Nejvíce branek, sedm, viděli diváci v roce
1958 s Teplicemi (7:0), 1966 s Bohemians
(3:4) a 1989 s Brandýsem nad Labem (6:1).
Nejvyšší prohru museli protrpět fanoušci 4.
srpna 2001 se Spartou Praha 0:5.

V úvodních zápasech se domácímu publiku
představovali i noví hráči. V roce 1958 to byl
Rudolf Tauchen, 1960 Zdeněk Zikán, 1963
Zelinka a Tramba, v roce 1969 v zápase
s Bardejovem nastoupil Václav Oplt, v roce
1975 s Gottwaldovem debutoval Jaroslav
Mudruňka, o rok později s Havířovem Zde-

něk Votruba. V roce 1983 jsme hostili VTJ
Tábor B a diváci poprvé viděli v akci Pavla
Černého a Josefa Ringela. O dva roky poz-
ději jsme přivítali první tým VTJ Tábor, ve
kterém hráli tři budoucí hráči Votroků. Bran-
kář Musil, záložníci Pavlík a Dlouhý. Ten
v černobílém dresu debutoval spolu s Den-
kem v roce 1987 v zápase s Duklou Praha.
V roce 1994 s Chebem poprvé chytal Tomáš
Poštulka, v roce 1998 s Olomoucí debutoval
Miroslav Zemánek a v roce 2002 se Slavií
Praha Pavel Krmaš.
i v dnešním zápase zřejmě nějaký nováček
nastoupí. Přejme mu, ať se stane oporou
Votroků, přejme fotbalistům FC Hradec Krá-
lové vítězný domácí vstup do sezony 2018–
2019!

Jiří Rádl, kronikář FC HK

      
      

MOTIVACE PřED ZÁPASEM
Na chodbě, kterou hráči přicházejí z kabiny
na hrací plochu, skupina tří fanoušků z fan-
klubu Votroci 2000 vymalovala znak klubu
a nápis My JSME HRADEC KRáLOVÉ! – ten

má na poslední chvíli před nástupem na
hřiště Votrokům ještě jednou připomenout,
za co bojují. Grafiku vyvedli fanoušci v noci
na prázdném stadionu, aby hráčům připravili
překvapení.

FANOušCi v létě NeleNili

Votroci se během letní pauzy pilně připravovali na novou sezonu, nelenili však ani fa-
noušci. Pro hráče vytvořili motivační nápis v útrobách stadionu, na setkání se zástupci
klubu probrali nejen nadcházející sezonu, v hojném počtu vyrazili Hradecké podpořit do
Tábora a uspořádali brigádu, při níž pomohli údržbě stadionu odstranit nevzhledné křoví,
kterým začal zarůstat val zbořené tribuny.
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SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI KLUBU
V týdnu před startem FORTUNA:NáRODNÍ
LiGy uspořádal klub setkání se všemi fa-
noušky v zábavním a bowlingovém centru
A-Sport v Malšovicích. Asi šedesát příznivců
Votroků téměř dvě hodiny diskutovalo s vý-
konným ředitelem klubu Jiřím Sabou, tre-
nérem Zdenkem Frťalou a záložníkem Jiřím
Janouškem. Tématy byl pochopitelně nový
stadion, cíle pro sezonu, změny v kádru,
práce s mládeží a také fotbal, kterým se Hra-
dečtí budou v nové sezoně prezentovat.

VÝJEZD DO TÁBORA
Na první venkovní utkání objednal FC Hra-
dec Králové malý autobus a fanoušci, kterým
klub přispěl na jízdné, jeho kapacitu během
necelých dvou dnů naplnili. Ostatní přijeli

na stadion v Kvapilově ulici po vlastní ose,
někteří dorazili z dovolené, kterou trávili v již-
ních Čechách, a Votrokům vytvořili na prv-
ním výjezdu domácí prostředí. „Už když
jsme nastupovali na hřiště, byli slyšet. Patří
jim velký dík, dodávali nám během zápasu
pozitivní energii,“ pochvaloval si jejich pří-
tomnost po utkání střelec Ladislav Martan.

BRIGÁDA NA STADIONU
Po zbořené východní tribuně zůstal písčitě-
hliněný val a ten během jara zarostl keříky
a býlím, nabízel žalostný pohled ze západní
tribuny. Fanoušci z fanklubu Votroci 2000
přišli za vedením klubu s nabídkou, že uspo-
řádají brigádu a pomůžou údržbě stadionu
zarostlý svah vyčistit. Povedlo se to během
jednoho podvečera!
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SOupiSKA FC HrAdeC KrálOvé, a.s.
FORTUNA:NáRODNÍ LiGA – podzim 2018
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OTTMAR Radim
8. 12. 1983

183 cm, 87 kg

20

STEJSKAL Jan
14.2.1997

190 cm, 85 kg

23

FiNěK Daniel
25. 5. 2000

186 cm, 83 kg

25

PLAŠiL Marek
19. 12. 1985

185 cm, 78 kg

PRáŠiL Ondřej
asistent

FRťALA Zdenko
trenér

POŠTULKA Tomáš – trenér brankářů

JiřÍK Jiří – vedoucí mužstva

KOBR Aleš – masér, kustod

KRAJáK Ondřej – kondiční trenér

ŠOPáK Stanislav, MUDr. – lékař

KORBEL Martin, MUDr. – lékař

GRiNAC Michal, MUDr. – lékař

26

ČECH František
12. 6. 1998

179 cm, 69 kg

24

TRáVNÍČEK Michal
25. 2. 1998

175 cm, 70 kg

15

KVÍDA Jan
17. 1. 1991

192 cm, 88 kg

4

URMA
Otto

17. 8. 1994
178 cm, 73 kg

21

MARTiNEC 
Jakub

13. 3. 1998
185 cm, 75 kg

18

FUNDA Jiří
21. 6. 1995

181 cm, 79 kg
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SOupiSKA FC HrAdeC KrálOvé, a.s.
FORTUNA:NáRODNÍ LiGA – podzim 2018
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Přišli: Ďurděvič (FK Varnsdorf), Finěk (U19), Hynek (z host. SK Převýšov), Jukl (U21), Martinec (U21), Matoušek
(Sparta ), Stejskal (z host. Olympia Praha ), Trávníček (z host. Viktoria Žižkov). Odešli: Hašek (host. SK Převýšov),
Krátký a Lindr (FK Ústí n. L.), Mudra,  Nosek, Súkenník a Pajer (uk. smlouvy), Pázler (Slovan Liberec),
Schwarz (Raków Čenstochová), Šípek (host. MFK Chrudim), Vízek (host. Vysočina 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 – místo-
předseda, Ing. Milan Přibyl, Ph.D., PaedDr. Jindřich  Vedlich, Ph.D., Jiří Kos – členové. Dozorčí rada: Mgr.
Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Milan Jaroš – členové.
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MATOUŠEK Martin
2. 5. 1995

180 cm, 79 kg

28

JUKL Robert 
28. 10. 1998

179 cm, 70 kg

11

ČERNÝ Milan
16. 3. 1988

177 cm, 75 kg

7

ZORVAN Filip
7. 4. 1996

172 cm, 70 kg

8

VLKANOVA Adam
4. 9. 1994

169 cm, 60 kg

14

HyNEK Tomáš 
20. 9. 1997

183 cm, 79 kg

16

ĎURDěViČ Fahrudin
17. 2. 1992

178 cm, 73 kg

13

JANOUŠEK Jiří
17. 11. 1989

184 cm, 78 kg

3

MARTAN Ladislav
2. 10. 1989

177 cm, 78 kg

17

KROPáČEK René
5. 7. 1995

188 cm, 80 kg

6

MiKER Jiří
1. 4. 1998

176 cm, 71 kg



FC Hradec Králové U21 – Dynamo České Budějovice U21 5:1 (3:1)
Branky: 9. Čech, 25. Locker, 43. Zorvan (pen.), 65. Dermedjan, 90. Kundrt – 35. Tomek.
Rozhodčí: Cieslar – Arnošt, Antoníček. ŽK: Kočí, Matoušek (CEB). 100 diváků.
Hradec: Mach – Čech, Kundrt, Locker, Funda – Soukeník, Matoušek M. (46. Bičiště), Vuk-
čevič, Jukl (13. Petřík, 72. Gjinollari), Zorvan – Dermedjan (79. Brůža).
Budějovice: Dubljanič – Kočí, Jáša, Tomášek (32. Krejčí), Zachař, Lindák, Tomek, Kalousek,
Collin (46. Matoušek J.), Rauscher (57. Kadlec R.), Švantner (66. Kubata).
Juniorka Votroků vstoupila do sezony vítězně. Tým Karla Krejčíka posílilo v zápase proti Če-
ským Budějovicím pět hráčů z hradeckého A mužstva a jejich přítomnost na hřišti byla znát.
Domácí měli trvalou převahu a brzy šli do vedení, když se trefou do horního rohu brány pro-
sadil František Čech. O čtvrt hodiny později přidal druhý zásah Josef Locker, který se
prosadil hlavou po rohovém kopu. Tou dobou už nebyl na hřišti Robert Jukl, který musel
vystřídat kvůli zranění kotníku. Hostům dal naději Rostislav Tomek, který dorazil vyražený
míč za záda Ondřeje Macha. Dvougólové vedení ale Votrokům ještě před pauzou vrátil Filip
Zorvan, který proměnil penaltu po faulu na Gazara Dermedjana. Právě arménský útočník
ve druhé půli zvýšil na tříbrankový rozdíl a zápas, který se dohrával víceméně na polovině
hostů, gólově uzavřel v poslední minutě Ladislav Kundrt. Hradecký tým U21 si tak na úvod
ročníku Juniorské ligy připsal vysokou výhru.
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JuNiOrSKý týM FC HK
Votroci rozstříleli v 1. kole České Budějovice

Lepší vstup  do soutěže si naše juniorka nemohla
přát, České Budějovice dostaly „bůra”.

Hradecká juniorka si na úvod Juniorské ligy 2018/2019 připsala vysoké vítězství. Na
hřišti Slavie přivítala České Budějovice a po jednoznačném průběhu je porazila 5:1.



Juniorce se vstup do soutěže povedl, trenér
Karel Krejčík tak mohl být s výkonem proti
Českým Budějovicím spokojený. Mnohem
víc než výsledky ale pro trenéra hradeckého
týmu U21 je to, aby se jeho hráči zlepšovali
– a byli připraveni na vstup do dospělého
fotbalu. „Odchovanci by měli dostávat
hodně prostoru,“ říká zkušený kouč.
Jak hodnotíte vstup do sezony?
Za vítězství jsme rádi, ale zase bych ho nijak
nepřeceňoval. České Budějovice ani v mi-
nulé sezoně nepatřily k nejsilnějším muž-
stvům, takže to beru jako povinné vítězství.
Navíc přišlo asi pět lidí z áčka... Ale ano,
jsem spokojený.
Jak jste poskládal tým, když vám do něj
přišlo tolik hráčů z áčka?
Ono je to vždycky takhle. Dává se to dohro-
mady na poslední chvíli, takže mám připra-
venou sestavu z kluků, co s nimi trénuju,
a tu pak upravuju podle doplnění z A týmu.
Kluci z áčka mají samozřejmě přednost, aby
měli zápasovou zátěž.
Z kým z hráčů juniorky jste byl proti Če-
ským Budějovicím nejspokojenější?
Asi bych nikoho nevyzdvihoval. Začali jsme
dobře, pak jsme trošku polevili, když kluci
viděli, že to až tak těžké utkání nebude. Byl
to takový kolektivní výkon.
S jakým cílem jdete do nové sezony Juni-
orské ligy?
V první řadě musí vždycky platit to, že práce
v juniorce je pro mladé kluky, kteří se mají
zlepšovat, aby v budoucnosti mohli naskočit
do áčka. i v minulé sezoně se u nás roze-
hrálo dost těch, kteří teď do kádru A mužstva
patří. Nejdůležitější jsou vždy klubové zájmy,
aby juniorka fungovala pro áčko. Při každém
zápase připomínám klukům, že je sledují
naši funkcionáři a trenéři z áčka a že není
nikde psáno, že když je někdo teď v juni-
orce, nemá šanci dostat se do základní se-
stavy áčka. Když to takhle někdo nebere,
nemám o takového hráče zájem. Proti Bu-
dějovicím bylo vidět na Filipu Zorvanovi, že
hrál s chutí, pomohl nám. A hlavně měl zá-
těž. Na světové úrovni odehrají hráči čtyřicet
padesát zápasů, a kdyby jich naši měli ode-
hrát třeba patnáct, je to málo.

Berou všichni hráči áčka utkání v dresu
juniorky takhle konstruktivně? Nevnímá
někdo nominaci k vám jako degradaci?
Doufám, že to jako degradaci neberou. Ne-
setkal jsem se s tím, že bych se s někým
dostal do křížku kvůli přístupu. Ten beru jako
první věc. A pokud někdo nebude mít zájem
zlepšovat nebo udržovat si formu tady, tak
sem prostě chodit nebude.
V minulé sezoně se u vás rozehrál Jakub
Martinec, který předvedl výborný výkon
v prvním utkání sezony A týmu v Táboře.
Těší vás jeho příklad?
Zažil jsem v trenérské kariéře víc hráčů, kteří
začínali takhle mladí – v Hradci nebo i v Boh-
danči. To byli takoví, kteří ani pořádně nehráli
dorosteneckou ligu, a pak skončili ve Spartě
nebo v itálii... Každý takový hráč, který se
posune a pak ho můžu sledovat, mě samo-
zřejmě těší. Vidím v něm i kousek své práce.
Používáte příklad Jakuba Martince jako
motivaci pro ostatní?
Jistě, samozřejmě. Hradec vždycky spoléhal
na vlastní odchovance. Když pak odcházeli
a stali se z nich vynikající hráči – Frýda, Kubík,
Němeček, Lokvenc... Taky takhle začínali. Byli
odchovanci, pak jsme je zpeněžili a to je pro
klub správná cesta. Podle mě by se mělo od-
chovancům dávat hodně prostoru.

KAREL KREJČÍK: ODCHOVANCůM By SE MĚLO DÁVAT CO NEJVÍC PROSTORU





Pořiďte si kartu Votroka  
a získejte slevy  
u našich partnerů. 
Více na www.fchk.cz/kartavotroka.
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Co je jinak oproti době, kdy
jste odcházel?
To je složitá otázka. Mládež
Hradce jsem celou dobu sle-
doval, ať už jako soupeře,
nebo jsem vybíral hráče do
reprezentace. Hodně jsem
komunikoval s Lubošem
Prokopcem... Kroky, které se
tady dělaly, byly určitě k lep-
šímu. Pro mě je důležité je
dotáhnout a potěšující je, že
se objevilo tolik odchovanců
v prvním utkání sezony proti Táborsku, navíc
to tam zvládli velmi dobře. Materiální vyba-
vení a plochy jsou úplně jinde, než jaké byly
za nás. Jediné, co se nezměnilo, je hlavní
stadion.
Co vaše práce šéftrenéra mládeže ob-
náší?
Metodiku tréninkového procesu týmů U7 až
U19. Vytváříme celistvý kolektiv trenérů od
těch nejmenších po devatenáctku. Máme
společný cíl vychovávat hráče – chceme sa-
mozřejmě vyhrávat, ale ne za cenu des-
trukce. Rozvíjíme fotbalisty, kteří vědí, jak se
mají chovat na hřišti, budou připraveni po
všech stránkách, které sportovní výkon ob-
náší, a budou připraveni naskočit do áčka.
Je to dlouhodobá cesta, každopádně když
jsem tady tři měsíce od března do května
dělal analýzu mládeže, viděl jsem u trenérů
neskutečný entuziasmus. Chtějí, jsou zapá-
lení. Já bych jim chtěl vytvořit podmínky,
aby to mohli naplňovat. Když mě vedení
klubu oslovilo na tuhle funkci, všechny
ostatní nabídky jsem shodil ze stolu, protože
mě to nadchlo. Chci aplikovat zkušenosti,
které jsem nasbíral.

Co budete měnit?
Hodně věcí se už změnilo.
Dorost se přestěhoval na
Bavlnu, kde má zázemí. Na
Dukle se dělá zavlažování
a upravuje se okolní plocha.
Trenéři mají svou kancelář,
ve které nás sedí šest. Chodí
tam šéftrenér přípravek, šé-
ftrenér žáků a společně
chceme najít správnou cestu
k tomu, abychom hráče vy-
chovávali.

Viděl jste toho hodně v zahraničí. Co bu-
dete aplikovat v Hradci?
Mám hodně poznatků, ale chtěl bych je při-
způsobit českým hráčům. Nelíbí se mi, že
se někdo zhlédne v Ajaxu, v Barceloně,
v Salcburku... Hlavně finanční podmínky tam
jsou úplně jiné. Byl jsem na dvaceti stážích,
mám přes sto padesát zápasů na lavičce
reprezentace – jako hlavní i asistent v kate-
goriích od U16 do U20 – a měl jsem možnost
mluvit se spoustou trenérů a funkcionářů.
Viděl jsem mnoho akademií, na některých
stážích jsem byl třeba deset dní, ne dva
nebo tři. Chodil jsem do tréninků, komuni-
koval jsem se šéfy jednotlivých klubů. FC
Porto, Boavista, Benfica, Sporting, Ajax, Lu-
gano... Tyhle informace jsem si skládal
a zkoušel jsem je v tréninkovém procesu.
Třeba Aleš Matějů se dokázal pod vedením
Václava Černého přizpůsobit a už v se-
dmnácti letech o něj byl zájem ze zahraničí.
Tohle je cesta, kterou bych chtěl trenérům
ukázat, a vytvořit kolektiv, ve kterém ji bu-
deme razit společně.
Které poznatky jsou pro vás nejdůleži-
tější?

A. čvANčArA: důležitá Je prO Mě
důSledNOSt A důrAZ NA detAil
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V Hradci Králové působil jako hráč a před osmnácti lety u zdejší mládeže nastartoval
svou trenérskou kariéru. Potom Aleš Čvančara působil v mládeži Sparty a jako trenér,
asistent i skaut u reprezentačních týmů. Nyní se do Hradce vrací jako šéftrenér mládeže.
Jaké s ní má plány?



Hodně jsem sledoval, jak se měnil německý
fotbal, a viděl jsem, jaké principy v něm na-
stavil Matthias Sammer. Viděl jsem, jak se
zlepšovali Švýcaři nebo Rakušané. A jedině
Němci a Belgičané u toho vydrželi. Ve Švý-
carsku a Rakousku probíhá taková sinuso-
ida, protože tam nejsou tak důslední jako
Němci. A tuhle důslednost bych sem chtěl
přinést. Důslednost a práci s detailem.
Co chcete nastavit? Jaroslav Hřebík říká,
že u mládeže je důležité vědět, jaký fotbal
se bude hrát za pět let, a podle toho tré-
novat.
S Jardou Hřebíkem jsem měl možnost pra-
covat u reprezentace, byli jsme spolu na
stážích... Nevím, nakolik je člověk schopný
říct, jak bude fotbal vypadat za pět let. Jarda
tvrdí, že to umí, ale já to nedokážu posoudit.
Chtěl bych, abychom si nastavili krátkodobé
a dlouhodobé cíle a pracovali každý den.
Abychom si za tím důsledně šli, abychom
u hráče v tréninkovém procesu nic neza-
nedbali. Na to je potřeba dobré plánování.
Od Milana Bokši jsem se naučil, jak důležitá
je zpětná vazba. Viděl jsem spoustu trenérů,
kteří přijdou, něco si naplánují, ale už se ne-
ohlížejí zpátky za tím, z čeho by se měli po-
učit. S trenéry se tedy bavíme o plánování,

ale i o vyhodnocování tréninkového procesu
v zápase. A liší se to podle kategorií – není
možné, aby nám patnáctka trénovala stejné
věci ve stejné zátěži jako devatenáctka.
Proto máme každý měsíc měření a vážení,
abychom u hráčů, kteří rostou, nezanedbali
koordinaci.
Jak by podle vás měl vypadat odchovanec
Hradce, který vyjde z akademie?
Jako komplexně připravený hráč, který má
spoustu správných návyků – technických,
taktických i rychlostních. Samozřejmě záleží
na talentu, na spoustě dalších faktorů. Aby
když fotbalista přijde do áčka, nemusel mu
trenér vysvětlovat, že se z taktického pohledu
má záložník chovat tak a tak, obránce tak
a tak, jak se chovat v útočném pásmu, jak
v obraném, jak při zisku míče, po něm... To
jsou fotbalové věci, ale my musíme nastavit
i to, abychom eliminovali zranění u kluků,
kteří po čtrnácti letech rychle rostou. Když
budou zranění, nemůžeme je rozvíjet. Už
před mým příchodem se tady rozjela spolu-
práce s panem doktorem Suchánkem a v ce-
lém klubu je správně nastavená výživa. To je
u hráčů velký problém – musí se s nimi o ní
pořád mluvit. Zároveň je nechceme přetěžo-
vat, proto budeme mít pravidelné testování.
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Jak je pro vás důležitá charakterová a in-
telektuální stránka hráče? Dbáte třeba na
školní prospěch?
To je jeden z předpokladů. Ve chvíli, kdy
hráč sám k sobě není důsledný ve vzdělání,
je to špatně. Nemusí být každý chytrý, nejde,
aby měli všichni samé jedničky, ale musejí
do školy chodit. To je ta důslednost, kterou
si pak přenesou do tréninku a do zápasů
a cítí zodpovědnost za sebe a za tým. Je to
strašně důležitá věc, ale zároveň, pokud to-
hle hráči neuvidí od trenérů, také utečou do
pohodlí. Takže to začíná u trenérů. Musíme
být důslední sami na sebe, a když to hráči
uvidí, přijmou to.
Slovo důslednost opakujete dost často...
Ano. Důslednost, důraz na detail, zpětná
vazba. A typologické vyhledávání hráčů na
posty. Každý musí být trénovaný na dva tři
posty, protože nevíme, kde skončí ve dva-
ceti. Jako útočníci Matěj Vydra nebo Venca
Kadlec, kteří pak hrají ze strany. Ale od urči-
tého věku musí mít každý jasný svůj stěžejní
post. Od sedmnácti osmnácti let už musejí
trénovat vyloženě na něm a my budeme vě-
dět, že tohle je typologicky hráč, který se
na něj hodí. Abychom neživili stopera, který
bude mít 179 centimetrů, ale takového, který
má 185 a víc, dobrý výskok, čtení hry...
Pochválil jste, kolik odchovanců nastou-
pilo v prvním zápase sezony v Táboře za

áčko. Máte určenou nějakou metu, kolik
by jich akademie měla vyprodukovat
každý rok?
Tvrdím, že když se každý rok povede jeden
hráč, je to nadstandardní. Tady se vždycky
pracovalo dobře s mládeží – ať už to jsou
současní trenéři, nebo legendy: pan Škorpil,
který mě trénoval a já jsem si od něj odnesl
spoustu věcí, pan Černík, pan Souček, Lu-
boš Prokopec... Chtěl bych, abychom nejen
vychovávali hráče, ale taky trenéry. Proto
jsme před podpisem smlouvy a měli by-
chom nastavit vnitřní školení koučů všech
kategorií.
Jak je pro vás důležité brát na místa tre-
nérů mládeže bývalé hráče Hradce jako
Filipa Klapku, Davida Homoláče nebo
Marka Kuliče?
Jasným příkladem ze zahraničí je Ajax. Nej-
lepší je, když to je odchovanec klubu, který
k němu má vztah, ale musí fungovat morální
stránka, profesní stránka... Když hráč skončí,
není z něj hned trenér. Měl by jít postupnými
kroky, učit se a třeba jako asistent přenášet
na hráče zkušenosti z ligy. V Ajaxu jsem se
bavil s Markem Overmarsem, ten mi říkal,
že odchovance v těchhle funkcích chce, ale
jakmile se neosvědčí – nepracuje na sobě
nebo nefunguje lidsky, nemá předpoklady
–, pak se koukají mimo region. To by měla
být cesta.



V polovině června se na Háječku konal už
jedenáctý ročník turnaje JAKO Cup pro fot-
balisty kategorie U9. Mladí Votroci na něm
obsadili páté místo, z celkového vítězství se
radoval tým Slavie Praha. Turnaj se velmi
vydařil, všech čtyřiadvacet družstev odjíž-
dělo z Háječku s dobrým pocitem.
Příjemné počasí, pohledný fotbal a výborná
organizace provázely jedenáctý ročník po-
pulárního JAKO Cupu. Na něj dorazilo nej-
silnější obsazení v historii, všech čtyřiadvacet
týmů mělo velký podíl na kvalitě turnaje. Ví-
ceméně vyrovnané souboje během obou
dnů zpestřila nedělní autogramiáda repre-
zentačního brankáře Tomáše Koubka, o kte-
rého byl mezi malými fotbalisty a fotbalist-
kami velký zájem.
Díky vzácné návštěvě i díky tomu, že si
všechny děti zahrály ve výborné atmosféře,
proběhl turnaj ke spokojenosti všech účast-
níků. Pořadatelé děkují Městu Hradec Krá-
lové, společnosti Teamline, která v Česku
zastupuje firmu JAKO, i dalším partnerům:
pojišťovně ČPP, dopravní firmě Kristensson
i společnostem intersport ČR, isostar, řez-
nictví Oldřich Čejka, Uniprint, Votrok a Fot-
balová asociace České republiky.

Kompletní pořadí 11. ročníku JAKO CUP:
1. Slavia Praha
2. Bohemians Praha 1905
3. AS Trenčín
4. Sparta Praha, 5. FC Hradec Králové, 6.
Viktoria Žižkov, 7. Viktoria Plzeň, 8. FK Ho-
donín, 9. SC Xaverov, 10. Slovan Liberec,
11. FK Pardubice, 12. FK Mladá Boleslav,
13. Baník Ostrava, 14. Dynamo České Bu-
dějovice, 15. MKS Polonia Stal Świdnica,
16. Dukla Praha, 17. Sigma Olomouc, 18.
Duslo Šaľa, 19. Agria Choceň, 20. MKS Mi-
edź Legnica, 21. FK Ústí nad Labem, 22.
Motorlet Praha, 23. FC Hradec Králové U8,
24. Fastav Zlín.
Individuální ocenění: Nejlepší hráč – Sta-
nislav Budnyk (Sparta Praha). Nejlepší stře-
lec – Tobiáš Vlašánek (Slavia Praha). Nej-
lepší brankář – David Schütz (Bohemians
Praha 1905)

JAKO Cup 2018, 11. rOčNíK
Votroci skončili pátí
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rOZlOSOváNí A výSledKY
FORTUNA:NáRODNÍ LiGA – podzim 2018

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

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

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                      

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

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

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

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                 

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                     

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                  

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                     

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                  

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                       

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

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

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