
MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ
Neděle 17. března 2019 v 15.00 hod.

Zápas 19. kola

FC Hradec Králové – 1. SK Prostějov

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

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

Program 19. kola (16. 3. 2019) Program 20. kola (30. 3. 2019)

partner utkání:



SECA JE VĚRNÝ PARTNER VOTROKŮ
UŽ 6 SEZON

Když se daří, i když přijde slabší období – Votroky už šestou sezonu podporuje společnost
SECA, která patří mezi nejvýznamnější partnery klubu. Šéfové firmy, jež vznikla v rakou-
ském Ottensheimu v roce 1915, Hradci fandí – na znamení toho také oblékli černobílé
dresy. Čísla Christiana Loidla a Franze Campestriniho odkazují na rok založení společnosti,
Serafin Campestrini oblékl jako správný kapitán a špílmachr podniku desítku.
Děkujeme za podporu!



O DNEŠNÍM SOUPEŘI
1. SK Prostějov
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Jan Polák
záložník

Jan Vošahlík
útočník

Patrik Le Giang
brankář

ROK ZALOŽENÍ 1904
KLUBOVÉ BARVY modrá a bílá
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY 3. místo ve Státní lize (1935/1936)

VEDENÍ KLUBU František Jura – předseda klubu
Radim Weisser – sportovní ředitel
Petar Aleksijević – sportovní manažer

STADION Stadion Za Místním nádražím, kapacita 3000

HISTORICKÁ 9 zápasů
BILANCE 4 výhry Hradce/4 remízy/1 výhra Prostějova, skóre 15:12

POSLEDNÍ 18. 8. 2018 – Za Místním nádražím – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
VZÁJEMNÝ 1. SK Prostějov – FC Hradec Králové 0:0
ZÁPAS Rozhodčí: Dubravský – Pochylý, Batík. ŽK: 64. Schuster, 66. Ma-

chynek, 90+2. Píchal – 45+4. Urma, 55. Kropáček. 735 diváků.
Prostějov: Bréda – Biolek (54. Machynek), Janíček (42. Pernackyj),
Schuster, Slaninka – Píchal, Pančochář, Sus, Žykol, Šteigl (81. M.
Kovařík) – Hapal. FCHK: Ottmar – Urma, Kvída, Plašil, Martinec –
Janoušek (71. Jukl), Zorvan – Martan (46. Trávníček), Vlkanova,
Ďurděvić – Kropáček (58. Miker).

NA KOHO SI DÁT POZOR



SOUPISKA 1. SK PROSTĚJOV
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
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Brankáři:        1     MUCHA                      Filip                              1992

                     27     BRÉDA                       Miloslav                        1994

                     89     LE GIANG                  Patrik                            1992

Obránci:         4     SLANINKA                  Martin                           1996

                     13     JANÍČEK                    Tomáš                          1982                    

                     14     BIOLEK                      Matěj                            1991

                     16     MACHYNEK               Lubomír                       1994

                     21     SCHUSTER                Aleš                              1981

                     23     PERNACKYJ              Olexandr                      1995

                     24     SUS                            Martin                           1989

Záložníci:       7     KOUDELKA                Jan                               1992

                       8     POLÁK                       Jan                               1981

                       9     PANČOCHÁŘ             Josef                            1991

                     12     ŠTEIGL                       Jan                               1995

                     17     FLÁDR                        Zdeněk                        1994

                     19     LUTONSKÝ                Milan                            1993

                     22     ZAPLETAL                  Michal                          1998

                     29     ŽYKOL                        Dmytro                         1995

Útočníci:         3     KROUPA                     Karel                            1980

                     10     ŠEVČÍK                      Adam                           1993

                     18     VOŠAHLÍK                  Jan                               1989

                     99     PÍCHAL                      David                           2000

Realizační tým: Oldřich MACHALA – hlavní trenér, Petar ALEKSIJEVIĆ – asistent trenéra
a trenér brankářů, Martin MUSIL – vedoucí mužstva, Marek ROBA –  masér, Tomáš ČEPA
–  kustod, MUDr. Vladimír MACHÁČEK, MUDr. Jindřich KRATOCHVÍL – lékaři



OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
17.–18. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2018/2019
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Zdenko Frťala, trenér:
„Typické první utkání začátku
jara. O poločase jsem hráče
nabádal k tomu, aby šli rych-
leji pro míč při standardních
situacích, protože soupeř má
jinak čas na to, aby se zorga-

nizoval. Ve 2. půli nám pomohl příchod Filipa
Zorvana, který vnesl do hry
víc fotbalovosti. Jsem rád, že
jsme neinkasovali.“
Adam Vlkanova, záložník:
„Byl to hodně těžký zápas,
moc kombinace hlavně
v prvním poločase nebylo.

Měli jsme hodně standardek, ale viděli jsme
už na videu, že Sokolov je ve vzduchu silný.
Jsem rád, že ve druhé půli jsme si vytvořili
nějaké šance a nakonec jsme vyhráli.“

Marek Plašil, obránce:
„Vítězný vstup do jara je
důležitý. Víme, že první zá-
pasy nejsou herně bůhvíjaké,
ale jsme rádi, že jsme to
zvládli, a navíc udrželi vzadu
nulu. Nakopl nás první gól,

kombinací jsme se do nich dostávali víc. Byl
to hodně soubojový zápas, s Martinem
Holkem to nebylo jednoduché. Hledali ho,
ale poradili jsme si s ním dobře.“

17. kolo: FC Hradec Králové – FK Baník Sokolov 2:0 (0:0)
Votroci vstoupili do jara vítězně. Proti Sokolovu byli lepším týmem, ale dlouho si nemohli
vytvořit gólovou příležitost. Podařilo se jim to až ve druhé půli – nejdříve Jaroslav Belaň
vychytal Adama Vlkanovu, ten při další příležitosti sokolovského gólmana překonal.
Druhý gól přidal Marek Plašil a Hradec vyhrál 2:0.

17. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 3. 3. 2019:
FC HK – FK Baník Sokolov 2:0 (0:0)
Branky: 67. Vlkanova, 79. Plašil. Rozhodčí: Proske – Petřík,
Leška. ŽK: 88. Ottmar – 35. Machek, 44. Glaser, 60. O.
Ševčík. ČK: 88. Machek. 1189 diváků. FCHK: Ottmar –

Kopečný, Kvída, Plašil, Urma – Jukl – Vlkanova, Ďurděvić
(56. Zorvan), Kateřiňák, Leibl (76. Šípek) – Da Silva (89.
Firbacher). Sokolov: Belaň – Stropek, Machek, Vávra (68.
Kosak), Glaser – Štípek (83. Dan. Novák), Mejdr, Martin
Holek, Jakub Dvořák II. – Ševčík, Hlavatý (83. Liener).

18. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 9. 3. 2019:
MFK Vítkovice – FC HK 0:0
Rozhodčí: Houdek – Caletka, Koval. ŽK: 5. Vasiljev, 13.
Holiš, 77. Mikula – 69. M. Plašil, 77. Urma. 570 diváků.
Vítkovice: Květon – Celba, Mikula, V. Cverna, Končal –

Pašek, Motyčka, Januška (66. Kaloč), Holiš, Vasiljev (46.
Surzyn) – Chvěja (80. Mišinský). FCHK: Ottmar –
Kopečný, Kvída, Plašil, Urma – Jukl – Vlkanova, Ďurděvić,
Kateřiňák (76. Šípek), Leibl (57. Zorvan) – Da Silva (89.
Firbacher).
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Zdenko Frťala, trenér:
„Z pohledu výkonu jsem
nemohl hráčům říct nic.
Vypracovali jsme si čtyři sto-
procentní příležitosti, nedali
jsme penaltu. Každý bod se
na konci ligy bude počítat,

takovéto zápasy jsou ošidné v tom, že
soupeř může v závěru utéct do protiútoku.
Vítkovice neměly ani jednu šanci, o to víc to

mrzí, ale musíme dát hlavy
nahoru a jít dál.“
Radim Ottmar, brankář: 
„Máme plusový bod zvenku,
ale podle průběhu utkání je
to pro nás ztráta. Vítkovice
jsme přehráli v obou po -

ločasech, i na tom těžkém terénu jsme měli
převahu... Květonovi to lepilo, gratuluju mu
k tomu, ale je škoda, že si takový zápas vy-
bral zrovna na nás. Já jsem moc práce
neměl, kluci hráli fakt dobře.“

Jiří Kateřiňák, záložník:
„Balon mi při té penaltě nijak
nesjel, kopal jsem ji do -
prostřed. Gólman skočil, bo-
hužel tam nechal nohy
a vykopl míč špičkou. Za
takového stavu v takovém zá-

pase se takové příležitosti musejí pro -
měňovat. Byli jsme dominantní, věděli jsme,
že Vítkovice nastoupí takhle, je to škoda. Za
penaltu se klukům omlouvám, beru to na
sebe.“

18. kolo: MFK Vítkovice – FC Hradec Králové 0:0
Ve Vítkovicích si Votroci vytvořili v celém zápase drtivou převahu, z níž pramenily i gólové
šance. Ty ale hosté nedokázali využít, Jiří Kateřiňák neproměnil ani penaltu. Výborně
zachytal brankář soupeře Josef Květon. Ze severu Moravy si tak Hradečtí odvezli jen
bod za remízu 0:0.

   1.   SK Č. Budějovice                     18         13             2             3           33:14        41       14
   2.   FC Vysočina Jihlava                18         11             4             3           29:14        37       10
  3.   FC Hradec Králové                18        10            4            4          23:10       34       10
   4.   FK Varnsdorf                            18           9             6             3           18:11        33        6
   5.   FK Pardubice                           18           8             6             4           32:19        30        3
   6.   FC Zbrojovka Brno                  18           8             5             5           34:21        29        2
   7.   FK Ústí nad Labem                  18           9             2             7           25:24        29        2
   8.   MFK Vítkovice                          18           7             4             7           20:30        25        -2
   9.   FC Sellier & Bellot Vlašim        18           5             7             6           22:23        22        -5
 10.   FK Baník Sokolov                    18           6             3             9           19:25        21        -6
 11.   FK Fotbal Třinec                      18           6             2           10           17:25        20        -7
 12.   1.SC Znojmo FK                      18           5             4             9           27:26        19       -11
 13.   1.SK Prostějov                         18           4             6             8           13:25        18       -12
 14.   FC MAS Táborsko                    18           3             5           10           20:29        14       -13
 15.   MFK Chrudim                           18           4             2           12           22:36        14       -10
 16.   FK Viktoria Žižkov                    18           3             4           11           20:42        13       -14

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2018/2019, po 18. kole

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk.cz



ONDŘEJ PRÁŠIL: UČÍM SE NEJEN 
OD TRENÉRA
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Jako jediný jsi zůstal z minulého realizač-
ního týmu Karla Havlíčka. Jak bys srovnal
ta dvě období?
Karel dohrával ještě první ligu, závěr se mu
povedl a pak měl za úkol, aby Hradec hrál
ve druhé lize nahoře. Jenže já jsem sem při-
šel po podzimu, kdy byl tým desátý. Atmo-
sféra tady nebyla optimální. Přišel jsem na
doporučení Jirky Sabou, Karel sice po
schůzkách se mnou souhlasil s tím že přijdu,
ale... Snažili jsme se dostat do špičky, to
přinášelo tlak. Proto byla atmosféra jiná.
Když přišel Frťa, bylo řečeno, že období bu-
dování týmu bude tříleté, a je to tak. Teď je
víc klidu na práci.
Projevoval se silnější tlak na každodenním
životě kabiny?

Jo. Kluci byli zvyklí hrát desáté místo v první
lize, ale ne ve druhé. Celé se to tady možná
nastavovalo nově, nikdo nevěděl, co čekat
od Jirky Sabou, který právě přišel, věděli,
že jsem přišel s ním, dva měsíce trvalo, než
si to sedlo. S Karlem Havlíčkem jsem byl
v každodenním kontaktu, ale určitě od pár
lidí zaslechl, že ho jdu střídat.
Jak máš rozdělené pravomoci u týmu
s hlavním trenérem Zdenkem Frťalou?
Hned bych chtěl podotknout, že s Frťou se
spolupracuje velmi dobře. Je to charisma-
tický kouč, má strašně moc zkušeností. Já
sleduju a analyzuju zápasy, připravuju ně-
které tréninky... Trenér mi nechává dost pro-
storu, abych neseděl jen v kanceláři za po-
čítačem a nevyplňoval docházku. Když se

Jako jediný z trenérského týmu přešel z minulé sezony do té stávající. „Učím se od kaž-
dého, něco jsem si vzal od Karla Havlíčka i teď od Zdenka Frťaly,“ říká asistent ONDŘEJ
PRÁŠIL, který je krátce po dostudování profilicence stále na začátku trenérské kariéry.
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bavíme o zápasech, vždycky chce slyšet
můj názor, což je super.
Nejvíc jsi na trénincích vidět při přípravě
rozcviček. Je to na nich tvoje hlavní ná-
plň?
Určitě. Zapracování, průpravná cvičení, na-
stavení kluků do tréninku, to je pro mě
hlavní. Pak už hráči pokračují k Frťovi, ná-
cviky a věci k zápasům si vede sám.

Zdenko Frťala hodně dbá na psychologic-
kou práci s hráči. Máte rozdělené role na
zlého a hodného policajta?
Frťa je hodný i zlý policajt. (směje se) Když
přišel, hlavně se mě ptal, jestli nejsem s hráči
kamarád. Nechtěl by, aby to tak bylo nasta-
vené. Na zlého a hodného rozdělení nejsme,
ale vždycky je to tak, že asistent komunikuje
s hráči víc a má k nim blíž. Respekt k hlav-
nímu trenérovi je větší než k asistentům.
Jak vnímáš to, co trenér vnáší do tréninků
pro posílení týmového ducha – jako vý-
šlapy na hřebeny Krkonoš, společenskou
hru nebo tréninky boxu?
Tohle je věc, kterou má Frťa v sobě přiro-
zeně. Není to umělé, proto tyhle akce
opravdu splní účel a jsou jako teambuilding.

Není to na sílu, že bychom to museli v půlce
utnout, protože to nefunguje.
Zažil jsi už někdy něco podobného?
Tak trochu. Když jsem ještě hrál v Čáslavi
pod trenérem Koubkem, který nebyl tak pří-
stupný. Byli jsme taky v Krkonoších, měli
jsme jít na Labskou boudu. Bylo to uprostřed
sezony, ve které jsme byli druzí nebo třetí,
trenér říkal, že se musíme dotknout Labské
boudy, abychom postoupili do první ligy.
Byla strašná mlha, nedošli jsme tam, ale tre-
nérovi jsme tvrdili, že ano. Fakt to byly dras-
tické podmínky.
A jak jste dopadli?
Skončili jsme druzí za Bohemkou, takže
jsme to dokázali. Akorát jsme pak postup
přenechali Slovácku. Ale drželi jsme při
sobě, měli jsme jako tým společné tajemství,
které jsme pak trenérovi po postupu prozra-
dili. Řekl nám, že jsme dobytkové. (směje
se) Tyhle věci k tomu patří, ten tým žije jinak.
A Frťovi se daří podobnými akcemi spojovat
celý klub – dřív jsem ani pořádně neznal
paní z prádelny, správce stadionu, teď fakt
žijeme víc pospolu.
Když jsi do Hradce přicházel, šel jsi z po-
zice hlavního trenéra v ČFL na pozici asis-
tenta ve druhé nejvyšší soutěži. Bral jsi to
jako posun výš?
Je to obrovská změna. Hlavní kouč musí být
neustále k dispozici na telefonu, pořád ko-
munikuje s vedením, s hráči, s novináři...
Asistent je do všeho zapojený, ale zodpo-
vědnost má hlavní kouč. V Písku jsem byl tři
a půl roku, získal jsem profilicenci, půl roku
na to přišla tahle nabídka. Bral jsem to tak,
že už nechci vést třetiligový tým, ale chtěl
jsem se posunout a něco se naučit. A po-
vedlo se – spoustu jsem se toho naučil od
Karla i teď od Frti. Byla nejlepší chvíle jít ze
třetí ligy do opravdu profesionálního fotbalu.
Jak se učíš? Co sis od nich vzal?
Na profilicenci nás učili, že si to máš přečíst,
napsat a prožít. Říká se tomu Dalova pyra-
mida. Snažím se pozorovat, jsem čerstvý
absolvent profilicence, dva roky jsme se učili
teorii, potkali jsme se se zajímavými lidmi –
Vrbou, Kotalem a dalšími. Informací bylo
strašně moc, snažím se od každého něco
vzít. Byl jsem na stáži v Liberci u Jindry Trpi-
šovského... Neučím se jen od trenéra, ale
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i třeba od tiskového mluvčího. S Frťou si
hodně povídáme o fotbale, on má hodně
velký záběr. Takhle nasávám informace ko-
munikací a prožitkem.
Jako hráč jsi nebyl moc trenérský typ, že
ne?
Myslím, že ne. Až ke konci kariéry jsem pře-
cházel z pozice řadového hráče na lídra
týmu. V Čáslavi, kde jsme zažili historické
momenty toho klubu ve druhé lize, jsem byl
prodlouženou rukou trenéra, zapojoval jsem
se do rozcviček a komunikace mezi koučem
a kabinou.
Dělal sis poznámky?
Právě že ne. (usmívá se) Ukládal jsem to do
paměti, pak jsem přišel do Písku, začal jsem
ta cvičení lovit a zjistil, že to nejde. Naskočilo
jen bago. Teď v Hradci si už všechny tréninky
píšu.
Kdy ses rozhodl, že budeš trénovat?
V Čáslavi jsem si udělal A licenci, protože
jsem věděl, že fotbal mám rád. Pak jsem
zkoušel ještě restauratérství, ale tahle etapa
mě nejvíc přesvědčila o tom, že mám tréno-
vat. Celý život jsem dělal fotbal, je to jediné,
čemu rozumím. Pak přišla nabídka z Písku
a rozhodl jsem se definitivně.

Co tě naučilo provozování restaurace?
Že jsou lidi svině. (směje se) Musíš je hlídat,
pořád nad nimi stát. Byli jsme jako majitelé
na vrcholku pyramidy a museli jsme dávat
pozor na všechny. Byl to extrém, kuchař nám
třeba v dětském kočárku odvážel maso. Na-
učilo mě to, že když se poleví, lidi začnou
odpočívat nebo dělat věci, které dělat nemají.
Takže jsi i díky tomu v kabině ostražitější?
Dokážu rozlišit, kdy je sranda a kdy je po-
třeba jednat vážně. To jsem si ověřil i v Písku.
Měl jsem tam spoustu hráčů, se kterými
jsem ještě hrál. Půlka kabiny mi tykala, mu-
sel jsem se naučit, aby mě i kamarád před
kabinou oslovil trenére a ne Prášo. I tady
v kabině je pár kluků, se kterými si tykám,
ale musí tam být respekt. Nemůžou na mě
volat přezdívkou.
Kam míříš? Chceš dělat hlavního trenéra
v první lize?
Jako hráč jsem měl nejvyšší mety, ale vím, že
to nejde hned. Musí to jít postupně a v učení
se komunikace ještě mám co dohánět. Tré-
noval jsem několik let v Písku, pak jsem jako
asistent tady. Nechvátám, nebudím se ze snů
kvůli tomu, že bych měl do roka trénovat
někde výš. Jsem rád, že se můžu učit tady.



Zřejmě prvním pojítkem mezi tamním klu-
bem a Hradcem byl záložník Ivan Milkin,
účastník kvalifikačního turnaje 1936, kdy se
SK Hradec poprvé pokoušel o postup do
nejvyšší soutěže. Ten, po nezdařené kvalifi-
kaci, přestoupil na podzim 1937 do Pro -
stějova. A působil tam až do konce války.
Opačným směrem přestoupil v létě 1962 do-
rostenecký reprezentant Jiří Dvořák (*1944),
který v Hradci v letech 1962–1966 odehrál
čtrnáct prvoligových zápasů. 
Vzpomenout můžeme i Josefa Pospíšila
(*1964), který do Hradce přišel v létě 1986
a připsal si v prvním mužstvu sedmnáct
startů.
Když v neděli 26. září 1976 nastupovali fot-
balisté Spartaku Hradec Králové ke svému
prvnímu mistrovskému zápasu s týmem
z Prostějova, hráli již druhým rokem třetí nej-

vyšší soutěž – Národní fotbalovou ligu.
V předchozí sezoně dokonce dlouho bojo-
vali o udržení, ta stávající již vypadala pod-
statně lépe. Týden před tímto zápasem zdo-
lali v derby VCHZ Pardubice vysoko 7:0,
 Miroslav Merkl dal čtyři branky a Votrokům
patřilo druhé místo v tabulce.
Proti mužstvu Železáren Prostějov poslal tre-
nér Moník na hřiště sestavu: Votruba (ten
začínal v Hradci svoji dlouhou kariéru) – Mu-
druňka, Kuchař, Rolko, Šmolka – Knap,
Hůlka, Musil – Finger, Merkl, Klíma. Střídali
Skácel a Jan Michálek.
Již v 11. minutě vstřelil vedoucí branku Ku-
chař bombou z trestného kopu, ze stejné
situace Prostějovští vyrovnali. Ještě do po-
ločasu Votruba dvakrát bravurně zasáhl.
Šest minut po změně stran se domácí Pro-
stějov z penalty ujal vedení, ale za pět minut

PODZIM 1976 – ZÁPAS S PROSTĚJOVEM
I HRADECKÉ DERBY
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Zápas s Prostějovem na jaře 1977, na zemi sedí v hradeckém dresu Jiří Finger.

Klub 1. SK Prostějov má fotbalovou tradici, v letech 1934–1938 a 1945–1946 hrál
nejvyšší fotbalovou ligu, 1939–1943 pak protektorátní Česko-Moravskou národní ligu.
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Rolko po rohu vyrovnal. V 88. minutě poslal
trenér Moník na hřiště Jana Michálka a ten,
dvacet vteřin před koncem zápasu, po cen-
tru Hůlky dal vítěznou branku.
Tato výhra odstartovala spanilou jízdu
Hradce soutěží. Následovalo sedm výher
v řadě a na konci podzimu vedli Votroci ta-
bulku s náskokem tří bodů před Gottwaldo-
vem. Z patnácti odehraných zápasů dvanáct
vyhráli, jeden remizovali a pouze dvakrát
prohráli. Merkl vedl tabulku střelců se še-
stnácti brankami.
Zajímavostí té sezony bylo, že v soutěži byla
dvě hradecká mužstva: Spartak a Dukla
(VTJ) Hradec Králové, která hrála na hřišti
U Nemocnice. Takže bylo na pořadu i hra-
decké derby o mistrovské body, což tu bylo
k vidění naposledy v roce 1952.
Škoda, že termín zápasu vyšel až na neděli
7. listopadu, počasí mu příliš nepřálo. Spar-
tak Hradec se vracel na své slavné hřiště
v roli hostů s trochou obav, domácí vojáci
s viditelným sebevědomím. 
Zastavme se na chvilku u hráčů Dukly, které
trenér Ivo Novák poslal hřiště. Je to velice
nabitý seznam. V brance byl Pavel Mačák
(*1957), budoucí ligový brankář Baníku Os-
trava, v roce 1982 emigroval a v letech

1983–1987 odchytal v dresu Schalke 04 se-
dmnáct bundesligových zápasů. V obraně
hrál Josef Novák (*1957), bývalý hráč Spar-
taku Hradec, následně v dresu Dukly Praha
189 ligových zápasů, reprezentant, Štefan
Horný (*1957), za Brno a Slovan Bratislava
odehrál přes 200 zápasů. Tyto dva doplnili
v obraně Mocek a Osvald. Záloha byla
hvězdná: Zdeněk Ščasný (*1956), asi ne-
třeba představovat, současný trenér Sparta
Praha, Miloslav Šebek (*1956), budoucí
hráč Liazu Jablonec a Slavie Praha, a Vla-
dimír Tábor (*1958), v lize hrál za Liaz Ja-
blonec a Bohemians.
V útoku hrál Štefan Labay (*1954), za Nitru
a Trenčín odehrál 83 ligových zápasů,
Lubomír Zvoda (*1955), v lize za Duklu Ban-
ská Bystrica a Slavii Praha. Na pravém křídle
je doplňoval Skála.
Tenkrát přišly téměř tři tisíce diváků, Spartak
prokázal obdivuhodnou formu a pokračoval
ve vítězné šňůře. Zvítězil 3:0, vojenští mladíci
brzy poznali, že nemají šanci na úspěch.
Branky dali Finger, Klíma a Merkl.
V odvetě 27. května 1977 Spartak zvítězil
2:1, vojáci sestoupili a dalších pět ročníků
se hrálo „malé“ divizní derby mezi vojáky
z Hradce a B týmem Spartaku.

V sezoně 1976/1977, kdy se Hradec poprvé utkal s Prostějovem,
dokázali Votroci postoupit ze třetí ligy zpět do druhé.



Chorál vznikl na přelomu let 1992/1993
a skandoval se ve chvílích, kdy Votroci ne-
bezpečně zaútočili na branku soupeře, kte-
rou ohrozili tvrdou střelou, z níž nepadl gól.
V roce 2010, kdy mužstvo sestavené trené-
rem Václavem Kotalem postoupilo po deseti
letech do ligy, přišel Koty s nápadem použí-
vat chorál jako děkovačku a také po každé
brance do sítě protivníka. Chorál tehdy před-
zpívával do megafonu na tehdejší první mon-
tované tribuně pod starou časomírou.

Fanoušci z kotle tímto vyzývají i ostatní di-
váky, aby po skončení zápasu zůstali na tri-
buně a chorál si jako děkovačku zazpívali
s nimi.

Slova chorálu:
Hradecký útok
probudil hradecké fanoušky do zpěvu.
Pojďme do zpěvu,
to by šlo.
Na náá, na na na na na na, na na ná na na...

PŘÍBĚH CHORÁLU
„Hradecký útok“ už je deset let děkovačkou Votroků
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Chorál „HRADECKÝ ÚTOK“ vymysleli fanoušci, kteří jezdili na Hradec již v devadesátých
letech – parta kolem legendárních Jardy Šupčíka, Kamila, Kotyho a „Vážana“ (Patřili
mezi ně Máca Křížek, Jirka Nádvorník, David Moucha, Jánoš, Čučo, Koule, Guvernér,
Švéd, Vajgar, Marie, Čert a bubeník Míša Malý).







SLEDUJ ZÁPASY

FORTUNA:LIGY
���� �� ������� ��

Ministerstvo financí varuje: 
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!18+

Vsaď si

Jdi na ifortuna.cz
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
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OTTMAR Radim
8. 12. 1983

183 cm, 82 kg

20

MACH Ondřej
3. 3. 1998

192 cm, 83 kg

1

VÍZEK Patrik
26. 2. 1993

188 cm, 83 kg

23

FINĚK Daniel
25. 5. 2000

186 cm, 83 kg

22

POKORNÝ Jakub 
11. 9. 1996

187 cm, 86 kg 

25

PLAŠIL Marek
19. 12. 1985

185 cm, 77 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

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

19

KOPEČNÝ
Miloš

26. 12. 1993
178 cm, 76 kg



#15 JAN KVÍDA
OBRÁNCE

*1991 
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
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Přišli: Kateřiňák (FK Mladá Boleslav), Leibl (FK Ústí nad Labem), Šípek (z host. MFK Chrudim), Vízek (z host.
Vysočina Jihlava). Odešli: Hašek (FK Mladá Boleslav host.), Hynek (SK Převýšov host.), Martan (Dynamo
České Budějovice), Miker (MFK Vítkovice host.), Stejskal (FK Mladá Boleslav host.).  
Management klubu: Ing. Jiří Sabou – výkonný ředitel, Mgr. Pavel Krmaš – sportovní manažer, Ing. Helena
 Výborná – ekonomka, Milan Šedivý – obchodní úsek, Mgr. Michal Petrák – PR, komunikace a tiskový
mluvčí, Martin Černík – sekretář,  Ladislav Škorpil – hlavní skaut, Milan  Ptáček – správa sportovišť. 
Představenstvo klubu: MUDr. Jan Michálek – předseda, Ing. Richard Jukl – místopředseda, Ing. Milan
Přibyl, Ph.D., PaedDr. Jindřich  Vedlich, Ph.D., Jiří Kos – členové.
Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Milan Jaroš – členové.
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MATOUŠEK
Martin

2. 5. 1995
180 cm, 79 kg

27

JUKL
Robert 

28. 10. 1998
179 cm, 70 kg

11

ČERNÝ
Milan

16. 3. 1988
174 cm, 66 kg

7

ZORVAN
Filip

7. 4. 1996
172 cm, 70 kg

8

VLKANOVA
Adam

4. 9. 1994
169 cm, 60 kg

18

LEIBL
Michal

7. 6. 1992
184 cm, 79 kg

16

ĎURDĚVIĆ 
Fahrudin

17. 2. 1992
178 cm, 73 kg

13

JANOUŠEK
Jiří

17. 11. 1989
184 cm, 78 kg

5

SOUKENÍK
Dominik

13. 7. 1999
182 cm, 75 kg

6

KATEŘIŇÁK
Jiří

25. 8. 1995
174 cm, 72 kg

14

FIRBACHER Filip
21. 12. 2001

182 cm, 80 kg

28

DA SILVA Wesley
14. 7. 1996

184 cm, 83 kg

17

KROPÁČEK René
5. 7. 1995

188 cm, 80 kg

9

ŠÍPEK Jakub
21. 2. 1999

180 cm, 78 kg
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JUNIORSKÝ TÝM FC HK
Juniorka ztratila výhru v Příbrami, Liberec doma porazila

Hradecký tým do jedenadvaceti let má za sebou dva zápasy, které byly pořádným nápo-
rem na nervy fanoušků. V Příbrami Votroci prohráli kvůli dvěma gólům v nastavení, doma
otočili duel s favorizovaným Libercem.

René Kropáček (třetí zleva) nastartoval obrat proti Liberci 
gólem z přímého volného kopu.

20. kolo: 1. FK Příbram U21 – FC Hradec Králové U21 2:1 (0:1)
Branky: 90+4. a 90+6. (pen.) Hloušek – 5. Firbacher. Rozhodčí: Vitner – Kožár, Myška. ŽK:
Kilián – Kropáček, Petřík, Vízek. 80 diváků. Příbram U21: Beran – Polák (87. Jelínek), Šíma,
Benda, Kilián (89. Belej) – Polidar, Průcha, Katidis (89. Jílek), Hlúpik – Keita (87. Nezník),
Jandera (74. Hloušek). FCHK U21: Vízek – Finěk, Kundrt, Locker, Gjinollari (46. Petřík) – Vo-
bejda – Šípek (90+4. Brůža), Soukeník, Bičiště (90+1. Prouza) – Kropáček, Firbacher.

Josef Locker, obránce: „Je to velká škoda. Byl to hodně bojový zápas, neprospěl terén
ani počasí. Ztratili jsme tři body, kterými jsme si mohli hodně pomoct do první šestky. Patrik
Vízek měl spoustu skvělých zákroků, podržel nás.“

21. kolo: FC Hradec Králové U21 – FC Slovan Liberec U21 3:1 (1:1)
Branky: 44. Kropáček, 47. Soukeník, 55. Firbacher – 20. Micovčák. Rozhodčí: Melichar –
Poživil, Vaňkát. ŽK: Micovčák, Vukliševič (oba Liberec). 84 diváků. FCHK U21: Mach –
Finěk, Kundrt, Locker, Gjinollari – Petřík, Soukeník, Vobejda, Šípek (83. Prouza) – Kropáček
(65. Bičiště) – Firbacher. Liberec U21: Vliegen – Dvořák, Köstl, Vuklišević, Kazda – Vrabec
(71. Petr), Micovčák, Lábek (83. Šulc), Gembický – Pázler, Yu.

Dominik Soukeník, záložník: „„Jsme rádi, že jsme zápas otočili. Liberec byl favoritem, se
štěstím jsme vyrovnali, ale do 2. poločasu jsme vstoupili líp a po dvou rychlých gólech jsme
zápas kontrolovali. Náš největší problém byl v agresivitě a v odražených míčích, na to jsme
se po přestávce zaměřili a vyplatilo se to. Uděláme všechno pro to, abychom šestku uhráli.“



VEZMI DĚTI NA FOTBAL A VYFOŤ SE.

NAHRAJ FOTKU NA INSTAGRAM S HASHTAGEM #DIKYTATO  
A VYHRAJ POUKAZ NA ZÁJEZD V HODNOTĚ 10 TISÍC KORUN.

19.KOLO
JE VĚNOVÁNO OTCŮM S DĚTMI

15. 3. — 17. 3. 



Do projektu jsou zapojeni hráči zmíněných
věkových kategorií a spočívá v komplexním
výživovém poradenství pro mladé fotba-
listy.
„Vzhledem k tomu, jak intenzivně naši kluci
trénují, potřebujeme, aby se správně a zdra -
vě stravovali. Projekty v naší Fotbalové
 akademii jsou zaměřené právě na to. Jsou
to v Česku ojedinělé projekty a věříme, že
se vyplatí z pohledu výkonnosti a konku -
renceschopnosti našich mladých hráčů
i s ohledem na jejich budoucí přechod do
seniorských kategorií, kde už se jedná o pro-
fesionální sport a tím pádem o profesionální
přístup po všech stránkách,“ říká místo -
předseda představenstva FC Hradec Krá-
lové Richard Jukl.

Výsledkem projektu má být nejen osvojení
si správných stravovacích a pitných návyků
jednotlivými hráči, ale i prokázání zvýšené
výkonnosti, zlepšení hodnot tělesného slo-
žení i eliminace únavy a výrazné snížení
počtu zranění. Projekt realizuje společně
s klubem tým profesionálních nutričních
 terapeutů pod vedením RNDr. Pavla Su-
chánka, se kterým spolupracuje řada vrcho-
lových sportovců, včetně mládežnických
 fotbalových reprezentací U15-U21.
„Naším úkolem v tomto projektu je zajistit
několik zásadních činností,“ popisuje
RNDr. Pavel Suchánek. 
„Za prvé, vysvětlit nutnost správných stra-
vovacích a pitných režimů pro vrcholový
sport. Toto musí pochopit nejen hráči, ale
i rodiče, kteří jsou v tomto věku důležitým
a nedílným faktorem pro úspěšnou spolu-
práci. Za druhé, provádět pravidelná měření
tělesného složení a jeho změny v čase, při
kterých sledujeme nejen hodnotu tělesného
tuku, ale daleko důležitější jsou hodnoty ak-
tivní svalové hmoty a kvality kostní hmoty.
Za třetí, nastavit na základě měření správná
složení jídelníčků včetně pitných režimů. Za
čtvrté, na základě každodenní individuální
evidence stravy kontrolovat dodržování jí-
delníčků a popřípadě poradit, opravit chyby
a také odhalit špatné stravovací návyky a po-
moci je řešit. Tyto všechny aspekty jsou zá-
sadní pro správné nastavení mladého orga-
nismu pro vrcholový sport. Samozřejmě
nelze tyto činnosti zrealizovat jednorázově,
ale naopak je nutná dlouhodobost, kdy jsme
schopni sledovat progresi a vývoj u každého
jedince. Od spuštění projektu již proběhlo
několik přednášek s rodiči a hráči. Mimo to

VOTROCI SLAVNOSTNĚ PŘEDSTAVILI
PROJEKTY FOTBALOVÉ AKADEMIE
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V tiskovém středisku Malšovického stadionu v Hradci Králové byl ve čtvrtek 7. 3. za pří-
tomnosti primátora města Alexandra Hrabálka a náměstkyně hejtmana Martiny Berdy-
chové představen projekt zdravé výživy, stravování a pitného režimu, který je od loňského
podzimu realizován v FC Hradec Králové u hráčů mládežnických kategorií U7–U19.



proběhly stovky měření a osobních konzul-
tací, na základě kterých došlo k úpravě jí-
delníčků a stravovacích režimů. Ty měly při
správném dodržování za důsledek zásadní
zlepšení při následných měřeních, což je
rozhodující pro možné výkonnostní
zlepšení každého z jedinců,“ dodává
RNDr. Pavel Suchánek.
I po tak krátké době fungování celého
projektu jsou u mladých fotbalistů pro-
kazatelné výsledky. Smysluplnost po-
moci tomuto projektu vidí i partner
projektu společnost ONDRÁŠOVKA
a.s. 
„Dlouhodobě vnímáme skvělou práci
s mládeží, která probíhá v Hradci Krá-
lové. Současně spolupracujeme s pa-
nem RNDr. Suchánkem v oblasti zdra-
vého stravování fotbalistů v našem
projektu Ondrášovka Cup. Když jsme
zjistili, že se zde rýsuje tento společný
projekt, neváhali jsme a projekt pod-
pořili, protože se shoduje s naší fi -
losofií,“ uvedl ředitel společnosti
 ONDRÁŠOVKA a.s. Libor Duba a po-
kračoval. „ONDRÁŠOVKA a.s. podpo-
ruje mládežnický sport již řadu let a cí-
lem této spolupráce je začlenění
našich minerálek do každodenního
režimu v míře a množství, které je pro
tělo prospěšné.“

Součástí tohoto setkání bylo i losování zá-
kladních skupin finálového turnaje Ondrá-
šovka Cup kategorie U11, který bude
v Hradci Králové odehrán ve dnech 11.–12.
5. 2019. 
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AUTA, s.r.o., Žižkova 660, 261 01 Příbram
Tel.: 733 120 876, E-mail: auta.prodej@auta.pb.cz
web: http://autasro.kia.com

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









Jeden projekt – spousta

muj gol.cz







DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ WWW.DPMHK.CZ

HLEDÁ
PRÁVĚ
TEBE

 ŘIDIČE A ŘIDIČKY 

ELEKTROMECHANIKY A AUTOKLEMPÍŘE

kolektiv odborníků
a profesionálů

„Jsme 
sehraný 
tým.“

tel. 495 089 231, 603 568 571 ... A NABÍZÍME I UBYTOVÁNÍ
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ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019

16. kolo (24. 11. 2018)
Ústí n/L – Chrudim                3:1
Sokolov – Vítkovice               4:0
Pardubice – Jihlava              0:0
Znojmo – Hradec Králové  0:0
Prostějov – Třinec                 0:1
Táborsko – Varnsdorf            2:3
České Buděj. – Žižkov          4:1
Brno – Vlašim                        1:2
                                                
17. kolo (2. 3. 2019)
Jihlava – Znojmo                  2:1
Varnsdorf – Pardubice          0:0
Vítkovice – Táborsko             1:0
Hradec Králové – Sokolov 2:0
Vlašim – České Buděj.          0:1
Žižkov – Prostějov                 4:1
Chrudim – Brno                    1:2
Třinec – Ústí n/L                    1:2
                                                
18. kolo (9. 3. 2019)
Vítkovice – Hradec Král.     0:0
Sokolov – Varnsdorf              2:3
Táborsko – Jihlava                1:1
Pardubice – Třinec                4:0
Znojmo – Chrudim                4:1
Ústí n/L – Vlašim                   0:0
Brno – Žižkov                        6:0
Prostějov – České Buděj.     0:1

19. kolo (16. 3. 2019)
Třinec – Znojmo                      
Chrudim – Pardubice              
Vlašim – Táborsko                   
Jihlava – Sokolov                    
Varnsdorf – Vítkovice              
Hradec Králové – Prostějov
České Buděj. – Brno               
Žižkov – Ústí n/L
                                                
20. kolo (30. 3. 2019)
Hradec Králové – Varnsdorf
Vítkovice – Jihlava                  
Táborsko – Třinec                   
Sokolov – Chrudim                 
Pardubice – Vlašim                 
Znojmo – Žižkov                     
Ústí n/L – České Buděj.          
Brno – Prostějov                     

21. kolo (6. 4. 2019)
Prostějov – Znojmo                 
České Buděj. – Pardubice      
Chrudim – Táborsko               
Žižkov – Sokolov                     
Třinec – Vítkovice                    
Vlašim – Hradec Králové      
Jihlava – Varnsdorf                 
Brno – Ústí n/L
                                                
22. kolo (13. 4. 2019)
Hradec Králové – Jihlava     
Sokolov – Třinec                     
Varnsdorf – Chrudim               
Znojmo – Vlašim                     
Pardubice – Žižkov                 
Vítkovice – České Buděj.        
Ústí n/L – Prostějov                 
Táborsko – Brno
                                                
23. kolo (17. 4. 2019)
Ústí n/L – Znojmo                   
Brno – Pardubice                    
České Buděj. – Táborsko        
Prostějov – Sokolov                
Chrudim – Vítkovice                
Žižkov – Hradec Králové      
Třinec – Varnsdorf                   
Vlašim – Jihlava
                                                
24. kolo (20. 4. 2019)
Jihlava – Třinec                       
Hradec Králové – Chrudim  
Sokolov – Vlašim                    
Táborsko – Žižkov                   
Znojmo – České Buděj.          
Pardubice – Prostějov             
Varnsdorf – Brno                     
Vítkovice – Ústí n/L
                                                
25. kolo (27. 4. 2019)
Brno – Znojmo                        
Ústí n/L – Pardubice               
Prostějov – Táborsko              
České Buděj. – Sokolov         
Vlašim – Vítkovice                   
Třinec – Hradec Králové      
Žižkov – Varnsdorf                  
Chrudim – Jihlava                   

26. kolo (4. 5. 2019)
Pardubice – Znojmo               
Chrudim – Třinec                    
Varnsdorf – Vlašim                  
Jihlava – Žižkov                      
Hradec Král. – České Buděj.
Vítkovice – Prostějov               
Sokolov – Brno                       
Táborsko – Ústí n/L
                                                
27. kolo (8. 5. 2019)
Znojmo – Táborsko                 
Pardubice – Sokolov               
Žižkov – Vítkovice                   
Brno – Hradec Králové         
Ústí n/L – Varnsdorf                
Prostějov – Jihlava                  
Vlašim – Třinec                       
České Buděj. – Chrudim        

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

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

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





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 – Michal Petrák, Jiří Rádl. 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


