
MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ
Pátek 10. srpna 2018 v 18.00 hod.

Zápas 4. kola

FC Hradec Králové – MFK Vítkovice

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

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

Program 4. kola (11. 8. 2018): Program 5. kola (18. 8. 2018):

partner utkání:



ADAM VLKANOVA PŘEVZAL CENU
PRO HRÁČE SEZONY
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Po zápase se Znojmem předali zástupci fanklubu Votroci 2000 ocenění pro nejlepšího
hráče FCHK podle hlasování fanoušků za minulou sezonu. Pohár a věcnou cenu dostal
Adam Vlkanova. „Moc si toho vážím. To ocenění dostávali dobří hráči – Oťas, předtím
Václav Pilař... Jsem rád, že jsem přerušil výhry gólmanů, ty byly v poslední době snad tři
za sebou. Mám radost, že cenu konečně dostal zase hráč v poli,“ usmíval se oceněný
záložník. Gratulujeme!



O DNEšNíM SOUPEŘi
MFK Vítkovice, a.s.
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ROK ZALOŽENÍ 1919
KLubOVé bARVy modrá, bílá
NEjVětšÍ úsPěcHy Mistr Československa 1985/1986

VEDENÍ KLubu Pavel Filipčík – předseda představenstva
radovan Řehulka, Oldřich Jakubek – členové představenstva

stADION Městský stadion Vítkovice, kapacita 15 123

HIstORIcKÁ 48 zápasů
bILANcE 16 výher Hradce/17 remíz/15 výher Vítkovic, skóre 44:55

POsLEDNÍ 16. 5. 2018 – Městský stadion Vítkovice
VZÁjEMNÝ MFK Vítkovice – FC Hradec Králové 1:1
ZÁPAs Branky: 70. Žondra – 58. Pázler. rozhodčí: Ginzel – Pfeifer, Petřík.

ŽK: 41. Malík, 60. Žondra, 71. Hýbl, 78. Prajza – 26. Kvída, 68.
Krátký, 73. M. Černý, 84. Vlkanova. ČK: 81. Žondra. 671 diváků.
MFK Vítkovice: Květon – Malík, Mikula, Dramé (46. Prajza), Tward-
zik – Pašek, Ožvolda (66. urbančok), Motyčka, Okleštěk (67. Mrá-
zek), Hýbl – Žondra. FCHK: Vízek – M. Černý, Čech, Kvída, Plašil
– Krátký (90+3. Martan), Zorvan (77. Miker), Janoušek, urma –
Vlkanova, Pázler (72. Schwarz).

NA KOHO sI DÁt POZOR

Vladimír MiŠinSKý
útočník

Martin ŠuSTr
brankář

Martin MACeJ
útočník



SOUPiSKA MFK VítKOViCE, a.s.
FOrTunA:nárODnÍ LiGA – podzim 2018
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brankáři:        1     KVěTOn                          Josef                                                  1989

                     25     ŠuSTr                             Martin                                                1990

                     50     neTOLiČKA                    Tomáš                                               2001

Obránci:         2     CVernA                          Ondřej                                                1990

                     12     HýBL                                Matěj                                                  1994

                     15     DrAPáK                           Tomáš                                                2000

                     24     CeLBA                             Josef                                                  1995

                     28     HOLiŠ                              roman                                               1998

                     31     MiKuLA                            David                                                 1983

Záložníci:       4     MATěJ                              Jan                                                     1996

                       7     OŽVOLDA                        Dan                                                    1996

                       8     PrAuS                             Matěj                                                  2000

                       9     PAŠeK                              David                                                 1989

                     10     VASiLJeV                         Tomáš                                                1994

                     11     MACeJ                             Martin                                                1997

                     16     MOuČKA                         Ondřej                                                2000

                     17     MOTyČKA                        Martin                                                1985

útočníci:      21     MiŠinSKý                        Vladimír                                             1986

                     27     BZirSKý                          Martin                                                1995

                     77     MráZeK                          Tomáš                                                1986

Realizační tým: Jiří BALCáreK – trenér, Miroslav PAuL – asistent trenéra, Bc. radovan
ŘeHuLKA – trenér brankářů, roman GALAČ – vedoucí mužstva, Jiří GACKA – Kustod,
Oxana BiLiK – fyzioterapeut, Martin MACeČeK – tiskový mluvčí, MuDr. rené Boglevský,
MuDr. Tomáš Pavliska, MuDr. Vojtěch Togner – lékaři.

Přišli: Cverna Václav, Martin Macej (hostování z Baník Ostrava), Martin Šustr (hostování
z Baník Ostrava), Josef Celba (hostování z Baník Ostrava), roman Holiš (hostování z Baník
Ostrava), Tomáš Vasiljev (hostování z 1. FC Slovácko).
Odešli: Tomáš Okleštěk (konec smlouvy), Libor Žondra (konec smlouvy), Jan Malík (konec
smlouvy), Filip Twardzik (ružomberok), František Chmiel (konec hostování), Dominik urban -
čok (konec hostování), Jakub Prajza (konec hostování), Soufiane Dramé (konec hostování),
Jakub Kučera (konec hostování).



OHLéDNUtí ZA MiNULýM ZÁPASEM
2. kolo: FC Hradec Králové – 1. SC Znojmo FK 2:1
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V domácí premiéře podzimní sezony
předvedli Votroci proti Znojmu parádní
první poločas, z něhož vytěžili dva góly.
Měli i další šance, ty ale neproměnili, a tak
když se ve druhé půli parádně trefil hos-
tující jan Ambrozek, bylo z utkání ještě
drama. Nakonec ale proměněná penalta
Adama Vlkanovy a první druholigový gól
Reného Kropáčka Hradci ke třem bodům
stačily.

Zdenko Frťala, trenér
„naše vítězství se zrodilo
hlavně v prvním poločase,
ve kterém jsme byli aktivní
a nebezpeční. Za to jsme
byli odměněni dvěma bran-
kami. Místo abychom ale šli

do vyššího vedení, zápas jsme zdramati-
zovali tím, že jsme byli do 65. minuty docela
pasivní, nevyužili jsme nějaký rychlý proti-
útok. Poděkování zaslouží fanoušci, kteří
byli výborní, a věřím, že první poločas se
jim musel líbit.“

René Kropáček, útočník
„Je pozitivní, že jsme vyhráli
2:1, i když se druhou půlí
moc spokojeni být nemů-
žeme. Vedro bylo pro oba
týmy stejné, na to se vymlou-
vat nemůžeme. Jsem rád, že

jsem se trefil v Hradci poprvé, chtěl bych po-
děkovat Láďovi Martanovi za výbornou při-
hrávku. nevím kolik, ale něco mě to určitě
bude stát. Celý zápas byla hodně znát pod-
pora fanoušků. Táhli nás, byli výborní.“

Adam Vlkanova. záložník
„Chtěli jsme potvrdit tři body
z venku, to se povedlo. Ve
druhé půli hrálo Znojmo
hodně na riziko, měli jsme
dost velkých šancí, které
jsme bohužel neproměnili.

Mohli jsme zvýšit na 4:0 a byl by klid, místo
toho jsme z jedné chyby dostali gól. Ambro-
zek to trefil, jak to trefil... Byl jsem rozhodnutý,
že si chci při penaltách brát na sebe zodpo-
vědnost. Jsem rád, že jsem to proměnil.“

   1.   FC Vysočina Jihlava                 3            3             0             0             7:1            9        6
   2.   SK České Budějovice               3            3             0             0             6:2            9        3
  3.   Fc Hradec Králové                 3           3            0            0            6:2           9        6
   4.   FK Ústí nad Labem                   3            3             0             0             6:3            9        3
   5.   1.SK Prostějov                          3            1             2             0             4:2            5        -1
   6.   FK Varnsdorf                             3            1             2             0             2:1            5        2
   7.   FC Zbrojovka Brno                   3            1             1             1             6:5            4        -2
   8.   FK Pardubice                            3            1             1             1             3:2            4        -2
   9.   FC MAS Táborsko                     3            1             0             2             4:4            3        -3
 10.   MFK Vítkovice                           3            1             0             2             5:7            3        0
 11.   FC Sellier & Bellot Vlašim         3            0             2             1             4:5            2        -1
 12.   FK Viktoria Žižkov                     3            0             2             1             2:3            2        -4
 13.   MFK Chrudim                            3            0             1             2             3:7            1        -2
 14.   1.SC Znojmo FK                       3            0             1             2             2:6            1        -5
 15.   FK Baník Sokolov                     3            0             0             3             2:7            0        -3
 16.   FK Fotbal Třinec                       3            0             0             3             1:6            0        -3

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2017/2018, po 3. kole



OHLéDNUtí ZA MiNULýM ZÁPASEM
3. kolo: Baník Sokolov – FC Hradec Králové 1:3
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Na hřišti sokolova v sobotním „televi-
zním” utkání spoléhali Hradečtí na rychlý
přechod do útoku – a vyplatilo se to. De-
fenziva Votroků byla pevná, vpředu řádil
Adam Vlkanova, který jeden gól dal a další
dva vypracoval. V závěru se po odvážné
výpravě do otevřené obrany domácích
prosadil i stoper jan Kvída. Až v poslední
minutě sokolov upravil skóre na koneč-
ných 1:3.

Zdenko Frťala, trenér
„První gól byl důležitý, pro-
tože jsme potom šli do dru-
hého poločasu s tím, že sou-
peř bude chtít s výsledkem
něco udělat a budou se ote-
vírat okna v jejich defenzivě.

Hlavně v obranné fázi všichni kluci odvedli
v celém zápase to, co jsme potřebovali,
Adam Vlkanova zase ukázal, jak je pro nás
důležitý kolem pokutového území soupeře.
Jsme rádi, že má teď takovou formu. Až ta-
kový vstup do soutěže jsme nečekali nikdo,
ale pro kluky je to odměna za to, jak pra-
cují.“

jan Kvída, obránce
„na začátku zápasu jsem se
zranil, doktoři mi to svázali,
neomezovalo mě to nijak ve
hře, krev mi netekla do obli-
čeje. To, že jsem dal gól, je
taková třešnička na dortu.

Trenér nám u jednoho videa říkal, že když
nějaký hráč vycítí šanci útočit, může běžet.
Já jsem vycítil, že můžeme jít čtyři na jed-
noho, tak jsem začal sprintovat. Vypadl ke
mně balon, narazil jsem si s Vlčákem, ten
mi spoluhráčsky přihrál a já jsem dával do
prázdné brány. Fanoušci byli slyšet, i když
jich bylo sedm osm.“

Adam Vlkanova, záložník
„Byl to skvělý zápas, hlavní
jsou pro nás tři body. Soupeř
víc držel balon, my jsme če-
kali na chybu. udělali dvě, my
jsme 1 potrestali a ve druhé
půli jsme mohli čekat na další.

Věděli jsme, že Sokolov má 0 bodů a musí
hrát hodně dopředu. Kvůli tomu měli okna
vzadu a z toho pramenily naše další šance.
Škoda, že jsme Oťasovi neuhráli čisté konto.“

3. kolo FOrTunA:nárODnÍ LiGy, 4. 8. 2018:
FK baník sokolov – Fc Hradec Králové
1:3 (0:1)
Branky: 90. A. Ševčík – 40. Vlkanova, 62.
Mišůn (vl.), 88. Kvída. rozhodčí: Hrubeš –
Pospíšil, Vodrážka. ŽK: 29. Stropek, 58. Ko-
sak, 62. Mejdr – 26. Zorvan. ČK: 82. Stropek.
710 diváků.

FK Baník Sokolov: Belaň – Mejdr, Stropek,
Mišůn, Beránek (63. A. Ševčík) – Vávra, Ma-
chek, Jakub Dvořák ii., Štípek (55. Kosak),
Glaser – Vašíček (79. Voleský).
FCHK: Ottmar – Finěk (37. M. Černý), Kvída,
Plašil, urma – Janoušek, Zorvan (80. Hynek)
– Martan, Vlkanova, Ďurděvić – Kropáček
(74. Martinec).

2. kolo FOrTunA:nárODnÍ LiGy, 29. 7.
2018:
Fc Hradec Králové – 1. sc Znojmo FK
2:1 (2:0)
Branky: 30. Vlkanova z PK, 39. Kropáček –
63. Ambrozek. rozhodčí: Ginzel – Dobro-
volný, Lakomý. ŽK: 87. Miker – 76. Malár,
81. Obiechina, 88. Beganović. 1408 diváků.

FCHK: Ottmar – Finěk, Kvída, Plašil, urma –
Janoušek, M. Černý – Martan, Vlkanova (74.
Zorvan), Ďurděvić (82. Hynek) – Kropáček
(64. Miker).
1. SC Znojmo: Buček – Cihlář, Malár, Am-
brozek, Dramé – Šulc (79. Obiechina),
Štrombach, Krčík (58. Beganović), Kučera,
Čereda – Teplý.



V nové sezoně jsi začal nastupovat ve
středu zálohy, v Sokolově jsi na pravém
beku vystřídal Daniela Fiňka. Jak vnímáš
rozdíly mezi těmi dvěma posty?
Vždycky jsem hrál kraj zálohy, ale bránění
mi nebylo cizí stejně jako střed zálohy. upro-
střed je to složitější v přehledu o hře a změ-
nách směru, ale bek je zase náročnější fy-
zicky. S tím bych problém mít neměl. V tom
je hlavní rozdíl, ale nevadí mi ani jeden post.
Stopera a útočníka bych asi hrát neuměl,
ale jinak nemám problém. Hlavně abych
hrál, což taky není jednoduché.
Na pravém beku jsi v Hradci po-
prvé nastoupil na konci sezony
2016/2017 proti Bohemians a vů-
bec sis nevedl špatně. Jak
tenhle přesun vznikl?
Myslím, že jsem s bráně-
ním nikdy neměl problémy
a asi i trenéři to viděli. Vě-
kem i zraněními mě trochu
opustila rychlost, kterou
jsem vždycky vynikal. ne-
říkám, že jsem pomalý, ale
už to není takové. V Tu-
recku jsem asi tři zápasy
obránce hrál, ztotožnil jsem
se s tím rychle.
Jak bereš svou pozici
v současném kádru Hrad -
ce? Ve třiceti jsi třetí nej-
starší, takže mladíkům
hodně radíš?
Snažím se být pozitivní,
a když se někdo zeptá, po-
radím rád. nejsem takový,
že bych jim za každou
cenu něco vysvětloval, ale
beru to tak, že bych měl

být lídr. určitě na ně neřvu nebo jim nena-
dávám.
Je pro tebe pozice lídra přirozená? Trenér
Zdenko Frťala si několikrát povzdechl, že
mu vůdčí typ v kabině chybí.
Každého hráče můžete respektovat různě.
Mě kluci určitě berou tak, že vidí, že mi záleží
na výsledku, něco už jsem odehrál... Přiro-
zený lídr jsem ale nikdy nebyl. V mládežnic-
kých reprezentacích jsem vždycky nastupo-
val se staršími, v áčku Slavie jsem taky začal
brzy, takže jsem vždycky patřil mezi mladé,
kteří poslouchají. Úplně to v sobě nemám.
Jak ses díval na to, když se kolem tebe
v kabině na začátku přípravy začali ob-

jevovat osmnáctiletí a dvacetiletí mladíci?
Říkal jsem si, že to jsou mladí kluci,

kteří dostanou šanci, ale čekal
jsem, že se po přípravě vrátí.

Jsem rád, že se chytli, pře-
kvapili a hrají. Když je vidím

na tréninku, neřekl bych,
že by mezi nimi byl někdo,
kdo by na to ne měl. Mladí
mají teď větší šanci hrát
 d r u h o u nebo první ligu,
než jakou měli dřív. A když
se příleži- tost objeví, měli
by si jí vážit a proměnit ji.
Mohl bys jim jít příkladem v tom,
že ses ve Slavii prosadil už jako

hodně mladý ještě v době, kdy hrál
Pavel Kuka nebo Stanislav Vlček.

Ptají se tě někdy na tu dobu?
Občas na to přijde řeč. Bavíme se

i o tom, s jakými hráči nebo proti kterým
jsem si zahrál. na to si vždycky rád za-
vzpomínám a povyprávím o tom. Karel Ja-
rolím si vytáhl z dorostu mě, Marka Su-
chého a další, dal nám šanci a bylo na

MiLAN ČERNý: V HRADCi Si CHCi
JEštĚ ZAHRÁt LiGU
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Byl považován za jednoho z největších talentů českého fotbalu, jenže jeho kariéru fatálně
zbrzdila zranění. Milan Černý se i z těch nejtěžších vyhrabal, zahrál si proti světovým hvěz-
dám a teď v Hradci plní roli mentora mladíků. A na hřišti může nastoupit téměř kdekoli...
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nás, jestli ji chytneme. My jsme to nějak zvlá-
dali, Slavia na tom tehdy finančně nebyla
úplně skvěle, tak chtěla zkusit odchovance.
V tom jsme trochu štěstí měli. S klukama se
o tom bavíme, oni vědí, že Slavii pořád přeju.
V té době jsem všem vykal, říkal dobrý den...
To už dnes v Hradci nehrozí, že ne?
ne, to už vůbec ne. (směje se) Je jiná doba,
už nás mladí tolik nerespektují. na jednu
stranu je to dobře, aspoň budou sebevě-
domí a můžou to někam dotáhnout.
Ve Slavii jsi zažil i titul. Je to tvůj nejhezčí
fotbalový zážitek?
určitě. Titul je nejvíc, čeho může člověk v Če-
sku dosáhnout. na druhou stranu jsem byl
mladý, nebylo to tak, že bych si to nějak ex-
trémně užil – že bych propařil dva dny, chlas-
tal se starými, na to jsem byl moc mladý.
Ale samozřejmě jsem rád, že jsem to mohl
zažít.
Po titulu začala vlna slávistických nákupů.
Přišli Tavares, Belaid, Ragued a podobní
hráči. Přesto ses tam jako mladý hráč pro-
sadil. Můžeš z toho pohledu radit mladým
klukům, jak naložit se začínající kariérou?
Řekl bych, že jo. Člověk do toho musí být
zapálený a chtít. Když ho bude muset někdo

přemlouvat, je to špatně. Když to hráče baví
a maká na sobě... Já jsem neměl ideální
zdraví, ale člověk by si po zraněních neměl
připouštět, že to je konec. To byla moje vý-
hoda, vůbec jsem si to nepřipouštěl.
Ve Slavii sis vykopal přestup do Sivas-
sporu. Jak na angažmá v Turecku vzpo-
mínáš?
Je to úplně jiný svět. Turci fotbalem žijí, je to
pro ně náboženství. Jsou tam neskutečné
návštěvy. Když jsme hráli proti Fenerbahce
a Trabzonsporu, byly tyhle kluby potrestané
za průšvihy s fanoušky tím, že na stadion
mohly přijít jen ženy a děti. A těch přišlo čty-
řicet a pětadvacet tisíc. To bylo neuvěřitelné.
Jsem šťastný, že jsem to mohl zažít a potká-
vat tam hráče jako Drogba, Kuyt, eboué,
Sneijder...
Kdo na tebe udělal největší dojem?
nechtěl bych na někoho zapomenout.
V mládežnických reprezentacích jsem si za-
hrál proti Shaqirimu, o tom jsem vyprávěl
Michalu Trávníčkovi, protože to je jeho idol.
V Turecku jsem hrál na ricarda Quaresmu,
ten proti nám zrovna dal z poloviny přihrávku
šajtlí na nabíhajícího pravého záložníka... Tu
jeho nádhernou šajtli jsem viděl ze dvou me-



trů, bohužel jsme z toho dostali gól. Taky
jsem hrál proti ebouému – já v záloze, on
v obraně, ale jak je hodně ofenzivní, nako-
nec to bylo tak, že jsem já bránil jeho. (směje
se)
Ve tvých osmnácti letech tě magazín Hat-
trick zařadil mezi padesát největších ta-
lentů českého fotbalu. Byl jsi dvacátý. Jak
moc se na tvém dalším postupu pode-
psala zranění?
Zásadně. nechci se na ně vymlouvat a říkat,
že jsem teď mohl být v Chelsea, ale určitě
mě zranění ovlivnila. Hru jsem vždycky měl
založenou na fyzičce a rychlosti, po opera-
cích už to nikdy nebylo stoprocentní. To jsem
si uvědomil, teď se snažím být klidný na míči
a rozdávat je, což přitom nikdy nebyla moje
silná stránka.
Je nějaké zranění, které tě dodnes nejvíc
štve, které bylo klíčové pro tvůj další roz-
voj?
Když jsem nastupoval v áčku Slavie a s re-
prezentací jsme hráli o postup na mistrovství

světa do dvaceti let v Kanadě v roce 2007.
Tehdy jsem hrál v základu, ale přetrhl jsem
si zkřížený vaz v koleně. To bylo moje první
velké zranění, nadvakrát mě operovali a rok
a půl jsem nehrál fotbal. Přišel jsem
o stříbrný šampionát v Kanadě, na druhou
stranu, ještě jsem se pak zase dostal do
áčka Slavie i do Turecka. Tam přišlo druhé
hloupé zranění – dal jsem si nohu před
hráče, on přijel skluzem, zlomil mi kost a oto-
čil kotník, takže v něm mám přetrhané vazy
a destičku. Pořád to ale jde, doufám, že
mám před sebou ještě pět let kariéry. ne-
jsem žádný invalida nebo mrzák.
I přes tyhle lapálie ses dostal do áčka re-
prezentace, zahrál sis dva zápasy ve Spo-
jených státech a jeden v Liberci s Lotyš-
skem. Proč jsi pak vypadl?
V Americe jsme hráli po konci sezony, ne-
byly tam všechny hvězdy, třeba Tomáš ro-
sický. Jeli tam i hráči širšího kádru. S Lotyš-
skem jsem byl rád, že jsem si s Tomášem
mohl zahrát a vzal jsem si jeho dres. Bylo
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dobře, že jsem nečekal na další sraz, pro-
tože pak už jsem tam nebyl. (směje se)
A proč jsem vypadl? Začínala kvalifikace na
eurO 2012, tam už trenér vybíral lepší
hráče, které líp znal. necítím žádnou křivdu
kvůli tomu, že už jsem tam nebyl.
V Hradci teď začínáš třetí sezonu, v žád-
ném jiném klubu než ve Slavii jsi tak
dlouho nebyl. Čeho tady chceš dosáh-
nout?
To je pravda. V Hradci je dobrá
parta, baví mě to tady, i když do-
jíždím z Prahy. Kdyby se mi tady
nelíbilo, asi bych se na to vykaš-
lal a našel si něco bližšího. Jsem
tady rád a spokojený, vážím si
toho, že tady můžu hrát. A čeho
bych chtěl dosáhnout? Postupu,
to je jasný. Teď jsme si řekli, že
nebudeme vyhlašovat takové
cíle, protože zapracováváme
mladé, přišel nový trenér a mě-
níme styl hry. nebude to tak jed-
noduché, ale je úplně jasné, že
bych si chtěl v Hradci ještě za-
hrát ligu. Pak bych měl splněno.

Na závěr jedna odlehčená otázka – když jsi
v Hradci tak dlouho, uvědomuješ si, že jsi
nositelem tady velmi populárního příjmení?
(směje se) Jak jsi to řekl, tak si to uvědo-
muju. Trenér mi totiž už dvakrát řekl Pavle,
takže Pavla Černého zná o hodně líp než
nějakého Milana. Je dobře, že Hradec má
takovou legendu, jako je Pavel Černý. Já ta-
ková legenda jako on určitě nebudu.



PŘED PADESÁti LEtY 
PŘiJELY tANKY

-11-

V té době nepanovala v Hradci příliš dobrá
nálada. Za posledních pět let byl Spartak
v lize třikrát, dvakrát z toho si vybojoval po-
stup po jednoročním setrvání ve druhé lize
a všichni věřili, že postupový hattrick si zo-
pakuje i v ročníku 1967/68. Po polovině sou-
těže, na podzim 1967, byl Hradec třetí se
ztrátou jediného bodu na postupové místo.
Přišel nový trenér – bývalý hráč Slavie Praha
a československý reprezentant – Ota He-
mele a do týmu se vrátil z Baníku Ostrava
Jiří Kománek. Jaro se ale nevydařilo. na
konci soutěže Hradec obsadil opět třetí

místo se ztrátou čtyř bodů na vítěze, kterým
se stalo, po brankové smršti v posledním
kole (Vlašim – Viktoria Žižkov 6:1, VCHZ Par-
dubice – Dukla Cheb 7:0), mužstvo VCHZ
Pardubice. Další velká rána pro hradecké
příznivce…
Dne 19. července 1968 vyvrcholilo po ne-
konečných týdnech jednání o tom, jak bu-
dou soutěže v ročníku 1968/69 vypadat. Slo-
venské oddíly chtěly zachovat čtrnáct
účastníků, české a moravské chtěly rozšířit
ligu na šestnáct. Věc z pohledu člověka,
který sport příliš nesleduje, téměř směšná,

rok 2018 je pro naši republiku ve znamení osmičkových výročí. události v letech 1918,
1938, 1948 a 1968 patří k významným milníkům naší historie.
Zítra, 11. srpna 2018, to bude přesně 50 let, kdy Spartak Hradec Králové zahajoval dru-
holigovou sezonu 1968/69 v Táboře zápasem s místní Duklou.

Takto psala o zápase
proti Plzni Pochodeň
z 19. 8. 1968.
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ale v té době tento problém hluboce zasáhl
do vztahů mezi Čechy a Slováky. nakonec
došlo k dohodě, že v ročníku 1968/69 po-
stoupí z každé skupiny druhé ligy dva týmy
a první liga se rozšíří na šestnáct účastníků.
Zároveň bude utvořena celostátní druhá liga
se stejným počtem účastníků.
První den v srpnu 1968 se za přítomnosti te-
levizních kamer utkaly na Všesportovním
stadionu olympijské výběry Československa
a Japonska. Pod vedením trenéra Blažejov-
ského náš tým zvítězil 3:1 brankami Stratila,
Boroše a Krále. Spartak Hradec se 4. srpna
představil v Brně v pohárovém utkání proti
mužstvu KPS Brno. Trenér Hemele hledal
nejlepší složení týmu, hlavně zálohy, kde Fi-
šer a Zikán příliš neuspokojili. Jejich místa
byla jinde. Po boji Spartak vybojoval postup
do dalšího kola a vyhrál 4:3.
Fanoušci se ptali: „Kde je Tauchen?“ Po ne-
povedeném pokusu o rychlý návrat do ligy
dostal zkušený ofenzivní hráč v létě 1968
nabídku z Třince. V Pochodni se k tomu vy-
jádřil: „Vím, že ne každému se tady líbí můj
styl hry, z toho vznikaly různé nepříjemnosti
a nabyl jsem dojmu, že potřebuji změnu.
Spartak mě do Třince neuvolnil a za tři týdny
jsem se dozvěděl, že jsem přeřazený do

béčka. Logicky jsem si to nemohl vysvětlit,
proč mě nepustili, když se mnou už nepočí-
tali? Jestli to člověku momentálně nejde, je
mu to třeba povědět.“
Zahajovací utkání druhé ligy se hrálo v neděli
11. srpna 1968. Výsledek překvapil a zklamal
všechny hradecké příznivce. „Co si o tom
myslet?“, ptala se Pochodeň. Hradec prohrál
v Táboře s místní Duklou 0:3. Chytal Jindra,
v obraně nastoupili Moník, Huml, Kománek,
Zahálka, v záloze Fišer a Zikán a v útoku
Kindl, Barták, Schmidt a Foltýn. Barták a stří-
dající Plocek hráli svůj první zápas v černo-
bílých barvách. Za 37 minut vedli domácí
3:0 a nebylo co řešit. Ve 28. minutě nedal
hradecký obránce Huml penaltu, trefil tyč.
Bylo jasné, že sestava se příliš neosvědčila,
hledání optimálního složení pokračovalo. Ve
čtvrtek 15. srpna přijela na Malšovický sta-
dion k přátelskému utkání Tesla Pardubice.
Za domácí nastoupil Pičman, Fišer hrál v ob-
raně, v záloze Moník, opět bez Tauchena.
V neděli 18. srpna přišlo na domácí premiéru
ve druhé lize 4000 diváků. Přijelo mužstvo
Škody Plzeň, které vedl bývalý hradecký
obránce Vlastimil Chobot. Ten prohlásil, že
si přijel do Hradce pro oba body. Sestava
Votroků vypadala takto: Jindra – Huml, Pič-

V zápase proti Plzni v hradeckých dresech
zleva Moník, Plocek, Huml, Schmidt.
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Edmund Schmidt ve výskoku v utkání proti Plzni.

man, Cerman, Kománek – Moník, Plocek –
Kindl, Schmidt, Foltýn, Zikán. Střídal Barták.
Domácí se ze všech sil snažili napravit
špatný dojem z Tábora, ale smolná 88. mi-
nuta přinesla jedinou branku zápasu, kterou
Segmüller vystřelil výhru hostům. Po dva-
nácti letech to byl poslední start Zdeňka Pič-
mana v dresu Votroků.
Potom se fotbal na dlouhou dobu zastavil.
V noci na 21. srpna 1968 překročila česko-
slovenské hranice vojska pěti zemí Varšav-
ské smlouvy. V Hradci a jeho okolí byli
především Poláci a Sověti. na hradecké le-
tiště dosedla první letadla 21. srpna ráno.
Místní studio Československého rozhlasu se
jako jediné neodmlčelo a jeho zásluhou se

informace o situaci u nás dostaly i do za-
hraničí. Odpor proti přítomnosti armád se
projevil hlavně lidovou tvořivostí – plakáty,
letáky, vtipy a různými nápisy. Dvacátý první
srpen představuje pro naši společnost jeden
z nejsmutnějších dnů moderních dějin. „Do-
časný pobyt“ sovětských vojsk se protáhl
na mnoho let.
Až v neděli 8. září opět nastoupili hráči Spar-
taku Hradec Králové na fotbalové hřiště
k přátelskému zápasu v Liberci. Druhá liga
se dočkala svého pokračování v neděli 15.
září 1968. Ten podzim se vrátil do mužstva
rudolf Tauchen a zrodila se skvělá záložní
dvojice Plocek – Franc.

Jiří Rádl, kronikář FC HK
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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.

ZÁ
LO

ŽN
Íc

I
ú

tO
č

N
Íc

I

10

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



2. kolo: Dukla Praha u21 – Fc Hradec Králové u21 1:1 (0:0)
Branky: 67. Janko – 80. Vukčevič. rozhodčí: Váňa – Melichar, Flimmel. ŽK: Korček (DuK).
40 diváků. Dukla Praha u21: Šťovíček – Mašek, Schneider (80. Šolaja), Mentberger (55.
Studnička), Houha (64. Janko), Krunert, Burget, novanský (27. Korček), Kott, Brandner,
Vyleta (55. Kubů). FCHK u21: Stejskal – Petřík (75. Pospíšil), Kundrt, Locker, Funda (60.
nemšovský) – Vukčevič – Bičiště, Soukeník, Brůža (46. Kejř), Gjinollari – Dermedjan.

Druhé mistrovské utkání sehrála hradecká juniorka na útulném stadionu klubu SK Kazín.
V sestavě týmu u21 se objevili dva hráči z áčka a tři dorostenci, v základní sestavě nastoupil
celý kádr juniorky. Domácí předváděli kvalitní kombinační fotbal. V prvním poločase Votroky
přehrávali zejména ve středu hřiště.
Po přestávce se herní projev Hradce zlepšil, ale po zranění Jiřího Fundy Votroci záhy inka-
sovali. Vyrovnali díky kvalitně sehrané standardní situaci a vydolovali cenný bod ze hřiště
soupeře.
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JUNiORSKý týM FC HK
Juniorka remizovala s Duklou a se Spartou

Danilo Vukčevič proti Dukle vyrovnával v závěru utkání. (FOTO: FKDUKLA.CZ).

Ve druhém a třetím kole Juniorské ligy změřila juniorka Votroků síly se dvěma pražskými
kluby. A obě utkání měla z pohledu Hradeckých podobný průběh – v Kazíně proti Dukle
i doma se Spartou svěřenci Karla Krejčíka prohrávali, v závěru po standardních situacích
ale pokaždé dokázali vyrovnat. Po třech kolech Juniorské ligy tak mají na svém kontě
pět bodů.



3. kolo Fc Hradec Králové u21 – sparta Praha u21 1:1 (0:1)
Branky: 78. Petřík – 4. radwan. rozhodčí: Slabý – Melichar, Myška. ŽK: Miker, Soukeník –
ristič, novotný, Mustedanagič, Dudl. 100 diváků. FCHK u21: Stejskal – Čech, Kundrt,
Locker (74. Petřík), Funda – Vukčevič – Miker, Jukl, Soukeník, Gjinollari (87. Brůža) – Der-
medjan (46. Bičiště). Sparta Praha u21: Kotek – Chvátal, Chervak, Dudl, Burda, ristič, Mus-
tedanagič, Boula, Zuberu (65. Traore), radwan (81. Hájek), novotný.

Sparta vstoupila do utkání velmi aktivně, už po třech minutách se po rohovém kopu ujala
vedení. Prvních patnáct minut diktovala tempo hry, pak se ale zápas vyrovnal a brankové
příležitosti si do přestávky vypracovávali výhradně domácí – mimo jiné Dominik Soukeník
a Gazar Dermedjan.
Také úvod druhé půle vyšel lépe hostům, byli jistější s míčem, měli dvě nebezpečné situace,
ale v závěru se po rohu krásně trefil Jakub Petřík a zúročil několikaminutovou převahu do-
mácích. V samém závěru zápasu měla Sparta dvě velké šance, ale Votroci obě přestáli bez
úhony a uhráli remízu. Celkově se hrál dobrý zápas, nerozhodný výsledek je jeho spraved-
livým vyústěním.

KAREL KREjčÍK: sE VstuPEM DO sEZONy jsME sPOKOjENI
„Se vstupem do sezony jsme spokojeni. S Českými Budějovicemi jsme doma získali za-
slouženě tři body, utkání na Dukle pak nebylo jednoduché. Tam jsme získali dobrý bod
z venku. A s remízou proti Spartě jsme taky spokojeni. Sparta přijela v dost silném složení,
hned nás zaskočila gólem. Vyrovnat se nám podařilo před koncem, za to jsme rádi. Sparta
začala tlakem, nevěděli jsme, kam dřív skočit. Pak z toho byl pěkný zápas.“

Se Spartou uhrála hradecká
juniorka cenný bod.





Pořiďte si kartu Votroka  
a získejte slevy  
u našich partnerů. 
Více na www.fchk.cz/kartavotroka.
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Ještě v minulém ročníku jste trénoval gól-
many áčka a dorostu. V čem liší vaše role
v nové sezoně?
V podstatě jen v tom, že mi přibyli brankáři
žáků, kategorií u15 až u10. Dorostenecké
gólmany jsem měl na starosti už předtím.
Teď se tedy věnuji kategoriím od deseti let
po dorost.
Jak velký rozptyl to je v trénování bran-
kářů? Příprava dětí a dorostenců se musí
lišit, ne?
S těmi mladšími si člověk musí víc hrát – na-
učit je techniku chytání od základů, dělat
s nimi koordinační a obratnostní cvičení, aby
byli komplexně připravení. V dorostu se to
blíží tréninkům v dospělé kategorii. S těmi
mladšími se to snažím dělat zábavnější for-
mou, aby je to hlavně bavilo. Čímž neříkám,

že v dorostu tréninky nepřipravuju tak, aby
kluky bavily. Jen jsou jejich tréninky tvrdší.
Kluci už by měli být koncentrovanější sami
od sebe, už vědí, co ode mě mají čekat.
u dětí je důležitá trpělivost.
U žáků tedy spíš kladete důraz na gym-
nastiku?
Připravuju je celkově. Gymnastika, obrat-
nost, to je samozřejmost. Musím je naučit
správně padat na bok, aby si to zažívali. Kla-
sická gymnastika se dělá přes zimu v tělo-
cvičně – tam cvičíme přemety, obraty...
Jak moc je potřeba, aby brankáři byli už
v nejnižším věku specializovaní?
Do deseti jedenácti let bych je nespeciali-
zoval. Je dobré, aby kluci hráli v poli, aby
se naučili hrát nohama. V bráně se můžou
protočit i útočníci, záložníci. Pak u někoho

KAREL PODHAJSKý: BRANKÁŘŮM
NECHÁVÁM JEJiCH OSOBitý StYL
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Za Hradec odchytal Karel Podhajský druhý nejvyšší počet utkání – 257, jen o tři méně
než Zdeněk Votruba. Teď se pětačtyřicetiletý gólman věnuje výchově svých následníků
v roli trenéra brankářů všech kategorií od žáků po dorost.

Karel Podhajský se v roli trenéra věnuje
všem brankářům na Bavlně.



Po 33 letech se Karel Podhajský na začátku
této sezony vrátil do brány Spartaku Police
nad Metují. V jeho prvním utkání ho fanoušci
uvítali transparentem.
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vykrystalizuje, že se mu v bráně bude líbit
a zůstane tam. naopak, když se do brány
dostanou hráči z pole, můžou odbourat
strach z míče nebo z pádu na zem. V tomhle
věku bych to neřešil. Až od deseti let se za-
měřujeme na techniku chytání a pádu. Je
důležité taky to, aby si kluci zažili radost ze
vstřeleného gólu.
Vytipováváte u mladých hráčů, kdo by
mohl být dobrý gólman, i podle výšky?
Sledujete třeba, do kolika centimetrů na-
rostli rodiče?
Máme tady Marka Krále, který je ročník
2002. Viděl jsem, že je šikovný v bráně, ob-
čas jsem mu udělal nějaký gólmanský tré-
nink. Hrál i v poli, je hrozně šikovný no-
hama... A jede všemi kategoriemi, teď je
v sedmnáctce. Ale jak říkáte – má vysokého
tatínka, menší maminku. Chtěli bychom, aby
byl vysoký jako táta, ale zatím je mezi nimi.
Je mu šestnáct, má dva roky na to, aby se
vytáhl, ale já jsem názoru, že i menší gól-
mani můžou chytat ligu, když mají dyna-
mické nohy a dobré čtení hry. Ti dvoumetroví
zase můžou mít problémy s obratností. Jsem
rád, když trenéři zapojují gólmany i do nor-
málních her, aby hráli s ostatními bago, sta-
věčky... Chceme, aby brankáři uměli no-
hama, tak je nemůžeme odstavit.
Takže výška pro vás není tím nejpodstat-
nějším...
Dívám se hlavně na to, jak se ten kluk umí
postavit k chytání. Mára Král měl od začátku
dobré čtení hry, nikdo mu nemusel říkat, kdy
vyběhnout, kdy zmenšit úhel a tak podobně.
na to se zaměřuju. V Anglii koukají v první
řadě na výšku, pak na to, jak brankář umí
nohama a pak na to, jak chytá. Toho já moc
zastáncem nejsem. Je pravda, že na hře no-
hama hrozně vyrostl Tomáš Koubek – levá,
pravá, to mu nedělalo problém. A klub za
žádného jiného gólmana víc peněz nedo-
stal.
Hra nohama tedy pro vás zatím není dů-
ležitější než chytání?
ne. To, co kluky učím, je pro ně jako takový
návod. Říkám jim, že ve finále je jedno, jestli
chytí míč uchem, rukou, kolenem nebo čím,
ale že jejich nejdůležitější práce je zabránit
gólu. Když míč jakkoli zastaví před branko-
vou čarou, splnili svůj úkol.

V NHL se smáli Dominiku Haškovi a jeho
„nestylu“. Pro vás je tedy stejně jako pro
něj nejdůležitější zabránit gólu jakkoli?
Já jsem taky chytal hokej a Dominikovi jsem
strašně fandil. Jeho styl byl strašně účelný.
Ve fotbale je teď trendem takový neuerovský
styl, při kterém se brankář roztáhne před
útočníkem a sebere mu prostor, to je po-
dobné Dominikovi. Důležité je nepustit gól,
na technice se dá pracovat. Každý gólman
má jednu stranu slabší a jednu silnější, na
té slabší pracujeme víc.
Brankářům tedy necháváte jistou míru
osobitosti?
Ano. V tréninku jim samozřejmě ukazuju, jak
by měl zákrok vypadat, ukazuju jim techniku,
ale v zápase je to na nich. Když z toho není
gól, je to správně. Samozřejmě je potřeba
koukat na to, že mohl jít po míči rukama
a udržet ho, nebyla by z toho třeba dorážka
nebo roh.
Proč podle vás Hradec dlouhodobě pro-
dukuje kvalitní gólmany?
Já to řeknu obráceně. Přišel jsem v osmde-
sátém pátém a žádní trenéři brankářů tady
nebyli. Všechno se dělalo s hráči – buď na
mě stříleli, nebo jsme hráli. Díky tomu jsem
se naučil nohama. Až když jsem začal chytat
ligu, přišel z Teplic Luděk Jelínek a začal
nás trénovat. Ta opora, konzultace z pohledu
gólmana je důležitá. Já jsem si hodně při-
dával, Luďa se mnou zůstával, to mi moc
pomáhalo. Pak jsem začal trénovat já, zažil
jsem ještě Lukáše Zimu, který měl velký po-
tenciál už předtím, než odešel do Slavie
a pak do itálie. Dobré je, že do tréninků se
zapojovali i Jirka Lindr a radim Ottmar. ne-
dávno v Hradci vznikla i brankářská škola,
kam můžou chodit kluci z okolních klubů...
Hradec ale měl celkově dobrou mládež –
vždycky byl vrcholem pro celý Východoče-
ský kraj. Až v poslední době se to tříští, kluci
chodí hrát do Jablonce, Liberce, na Moravu,
Slavia hodně stahuje talenty. Ale i teď jsou
tady šikovní kluci. Patrik Vízek, Honza Stej-
skal, Kuba Brát má potenciál, zmiňoval jsem
Máru Krále, teď jsme si vzali jednoho kluka
z Jaroměře, který tam chytal za mladší do-
rost, starší dorost a chodil i k chlapům, takže
chytal hodně. Jen musíme trochu doladit
jeho techniku.



tURNAJ O POHÁR PRiMÁtORA MĚStA
HRADCE KRÁLOVé VYHRÁLA SPARtA
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na čtyřech hřištích – v Hradci na Bavlně a na
Háječku, ve Lhotě pod Libčany a Opatovi-
cích nad Labem – se hrál kvalitní fotbal i přes
velmi vysoké teploty. K jediným drobným
komplikacím došlo v kategorii u14, z níž se
dvě hodiny před začátkem turnaje odhlásilo
družstvo Mosteckého FK a do nedělního
programu kvůli viróze nenastoupili náchod-
ští. „Jinak turnaj proběhl bez problémů.
Smekám před kluky, trenéry, rodiči, spolu-
pracovníky a rozhodčími, že to ve velkém
vedru zvládli,“ smeká pomyslný klobouk ře-
ditel turnaje Ondřej Trojna, sekretář mládeže
FC Hradec Králové. „Sparta v obou katego-
riích vyhrála zaslouženě, náš ročník 2007
měl rozpůlený tým, přesto se v silné konku-
renci umístil na pěkném 3. a 4. místě.“

Právě to, že hradecká dvanáctka postavila
do turnaje dvě družstva, pro ni bylo limitující.
„neměli jsme k dispozici tolik hráčů na stří-
dání, jak by v takto horkém počasí bylo
třeba, což bylo v některých zápasech hlavně
ke konci citelně znát. Hráčům ale patří poch-
vala za to, jak se tím snažili v každém zápase
porvat. Po oba dny měly naše zápasy po-
dobný průběh. Kromě zápasu se Spartou
jsme měli lepší držení míče a měli jsme více
ze hry. Je ale potřeba zlepšit finální fázi,
často se nadřeme na vstřelenou branku.
V některých situacích by to chtělo větší pří-
močarost. Jsme ale stále na začátku pří-
pravy a turnaj jsme nakonec zvládli dobře,“
hodnotil vystoupení svých týmů trenér FCHK
u12 Pavel Koblása.

O víkendu 28. a 29. 7. proběhl na čtyřech hřištích v Hradci Králové a okolí 12. ročník
turnaje O pohár primátora města Hradce Králové. V kategoriích u12 i u14 se z celkového
vítězství radovala pražská Sparta, mladší Votroci obsadili 3. a 4. místo, starší skončili
v konkurenci 22 týmů patnáctí.

Hradecký tým U12, rozdělený na dvě družstva, obsadil na
turnaji O pohár primátora města Hradce Králové 3. a 4. místo.



-26-

Organizaci turnaje si pochvalovali i přespolní
účastníci. „Tohoto turnaje se v létě moc rádi
zúčastňujeme, protože nám zajišťuje kvalitní
konfrontaci,“ říká trenér týmu u14 MŠK Žilina
Jaroslav Bačík. „Výborná organizace nám
zajišťuje servis, který v této fázi přípravy po-
třebujeme. Odehráli jsme výborné zápasy,
projevila se individuální kvalita našich hráčů
a třetí místo je pro nás povzbuzením do další
práce. Děkujeme organizátorům a těšíme
se na další ročník v Hradci.“
Jako každý rok by se turnaj nemohl uspo-
řádat bez podpory města Hradce Králové
a primátora města Hradce Králové MuDr.
Zdeňka Finka, který turnaj zaštiťuje. Dalšími
partnery, kteří akci podpořili finančně i ma-
teriálně, jsou firmy Kristensson, Teamline, 1.
SčV, SeCCOn s.r.o., La roche-Posay, Fot-
balová asociace České republiky a ceny do
turnaje také věnoval ProFútbolAnalytics.

Konečné pořadí u14: 1. AC Sparta Praha,
2. AS Trenčín, 3. MŠK Žilina, 4. 1. FC Slo-
vácko, 5. FC nitra, 6. SK Sigma Olomouc,
7. FC Slovan Liberec, 8. Bohemians 1905,
9. FC Spartak Trnava, 10. rMSK Cidlina, 11.
FK Jablonec, 12. FC Fastav Zlín, 13. FK Par-

dubice, 14. 1. FK Příbram, 15. FC Hradec
Králové, 16. FC Písek, 17. FK Ústí n. L., 18.
MFK Vítkovice, 19. MFK Frýdek-Místek, 20.
FK Senica, 21. FC MAS Táborsko, 22. FK
Meteor Praha.
nejlepší střelec: Lukáš Mikulaj – AS Trenčín.
nejlepší brankář: Jakub Badžgoň – MŠK Ži-
lina. nejlepší hráč: Alex ingardia – AC Sparta
Praha.

Konečné pořadí u12: 1. AC Sparta Praha,
2. FK Pardubice, 3. FC Hradec Králové
černá, 4. FC Hradec Králové bílá, 5. 1. FC
Slovácko, 6. FC nitra, 7. FC Spartak Trnava,
8. ŠK Slovan Bratislava, 9. FK Šumperk,
10. FK Mladá Boleslav, 11. FK Ústí n. L. ,
12. FC Fastav Zlín, 13. MŠK Žilina, 14. MFK
Vítkovice, 15. 1. FK Příbram, 16. AS Trenčín,
17. rMSK Cidlina, 18. FK Senica, 19. FC
Petržalka, 20. MFK Frýdek-Místek, 21. FC
MAS Táborsko, 22. Jupie Bánská Bystri-
ca, 23. FC Vysočina Jihlava, 24. FK Jablo-
nec.
nejlepší střelec: Alex Chrastina – AC Sparta
Praha. nejlepší brankář: Daniel Frolo – FK
Šumperk. nejlepší hráč: Jan Zelinger – FK
Pardubice.

Ceny pro vítěze v kategorii do 12 let
předal Ladislav Škorpil.
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ROZLOSOVÁNí A VýSLEDKY
FOrTunA:nárODnÍ LiGA – podzim 2018

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

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

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

4. kolo (11. 8. 2018)
Jihlava – Táborsko                  
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





Partner Fotbalové akademie
FC Hradec Králové

sezona 2018–2019

čERNObÍLÝ GÓL – programový bulletin pro domácí utkání FC Hradec Králové v soutěžním ročníku 2018/2019
FOrTunA:nárODnÍ LiGy. Cena: 20 Kč. Obsah – marketing FC HK – Michal Petrák. náklad: 400 ks. Vydává
FC  Hradec  Králové, Malšovický stadion, 500 09 Hradec Králové.  neprošlo  jazykovou úpravou. Grafický návrh
M.C.O.M., spol. s. r. o., Lukáš Taneček. Sazba: Jiří Procházka (603 446 774, jpahk@tiscali.cz). Tisk: uniPrinT,
s.r.o.,  Zbuzany 1584, 516 01 rychnov nad Kněžnou, www.uniprint.cz


