
MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ
Neděle 31. března 2019 v 16.30 hod.

Zápas 20. kola

FC Hradec Králové – FK Varnsdorf

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

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

Program 20. kola (30. 3. 2019) Program 21. kola (6. 4. 2019)

partner utkání:



VOTROCI OBLÉKLI DRES 
NÁRODNÍHO TÝMU

V reprezentační pauze oblékli Votroci dres národního týmu. FILIP FIRBACHER se
s mužstvem U18 zúčastnil turnaje Sportschain Cup ve Spojených arabských emirátech,
kde Češi porazili Belgii vysoko 5:0 (Firbacher zaznamenal za 45 minut na hřišti gól a tři
asistence), Anglii 1:0 (Firbacher odehrál 85 minut) a Japonsko 2:1 (Firbacher hrál 12
minut). ROBERT JUKL a JAKUB ŠÍPEK s mužstvem U20 vyhráli v rámci Elite Tourna-
ment v Itálii 1:0 (Jukl celý zápas, Šípek 63 minut) a v Českých Budějovicích podlehli
 Nizozemsku 0:2 (Jukl 45 minut, Šípek 72 minut).
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Zleva Filip Firbacher, Jakub Šípek a Robert Jukl v dresech mládežnických reprezentací ČR.
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
FK Varnsdorf
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Adam Ondráček
záložník

Pavlo Rudnytskyj
záložník

Bojan Dordić
záložník

ROK ZALOŽENÍ 1938
KLUBOVÉ BARVY žlutá a modrá
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY 2. místo ve druhé lize (2014/2015)

VEDENÍ KLUBU Vlastimil Gabriel 
– předseda představenstva a ředitel klubu

STADION Stadion Varnsdorf, kapacita 5000.

HISTORICKÁ 7 zápasů
BILANCE 3 výhry Hradce/3 remízy/1 výhra Varnsdorfu, skóre 13:7

POSLEDNÍ 26. 8. 2018 – Stadion Varnsdorf – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
VZÁJEMNÝ FK Varnsdorf – FC Hradec Králové 1:0
ZÁPAS Branka: 26. Barac, Rozhodčí: Ginzel – Poživil, Leška. ŽK: 5. Kozma,

54. Kocourek, 60. Bláha, 90+4. Votava – 45. Ottmar. 1120 diváků.
Varnsdorf: Porcal – Zbrožek, Kozma, Kouřil, Heppner – Rudnytskyj,
Kodeš, Kocourek (65. Votava), Bláha, Barac (76. Dzaba) – Ondrá-
ček (87. M. Kubista). FC HK: Ottmar – Plašil, Pokorný, Martinec,
Urma – Martan (46. Kropáček), Jukl, Zorvan (46. Černý), Trávníček
(61. Matoušek) – Vlkanova, Djurdjević.

NA KOHO SI DÁT POZOR



SOUPISKA FK VARNSDORF
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
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Brankáři:        1     SAMOEL                  Miroslav        24. 04. 1986         Česká republika

                     16     VAŇÁK                     Martin           18. 04. 2000         Česká republika

                     28     PORCAL                  Radek           05. 02. 1988         Česká republika

                          

Obránci:         4     HEPPNER                Petr               11. 05. 1997         Česká republika

                       7     MINSUNG                Kim               11. 05. 2000                 Korea

                       9     RUDZAN                  Ondřej          25. 07. 1998         Česká republika

                     11     RICHTER                 Marek           23. 05. 1998         Česká republika

                     17     ZBROŽEK                Kristián         02. 01. 1990         Česká republika

                     22     KOUŘIL                    Martin           24. 02. 1991         Česká republika

                          

Záložníci:       2     BIELESZ                  Lukáš            28. 04. 1999         Česká republika

                       3     KODEŠ                     Petr               31. 01. 1996         Česká republika

                       5     ZEZULA                   Josef             07. 09. 1998         Česká republika

                       6     NOVÁK                     Lukáš            01. 10. 1996         Česká republika

                       8     BLÁHA                     Ondřej          22. 08. 1996         Česká republika

                     10     DORDIČ                   Bojan            26. 05. 1994    Bosna a Hercegovina

                     13     RYBÁŘ                     Marek           18. 01. 2000         Česká republika

                     14     ONDRÁČEK             Adam            30. 01. 1995         Česká republika

                     18     KUBISTA                  Matěj             05. 01. 1996         Česká republika

                     19     RUDNYTSKYY         Pavlo             13. 07. 1988         Česká republika

                          

Útočníci:      12     SCHÖN                    Patrik            12. 03. 1998         Česká republika

                     15     BARAC                     Jakub            04. 08. 1996         Česká republika

                     20     KOCOUREK             Ondřej          05. 12. 1996         Česká republika

Realizační tým: David OULEHLA – hlavní trenér, Libor MACHÁČEK – asistent trenéra,
 trenér brankařů, MUDr. Martin NÁCOVSKÝ – lékař, Milan TAJNERT – masér, Zbyněk
 PŘIBYL – vedoucí mužstva, Jan FILIP – kondiční trenér



OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ZÁPASEM
19. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2018/2019
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Zdenko Frťala, trenér:
„Prostějov byl nejtěžší sou -
peř, se kterým jsme se zatím
potkali. Hlavně v první půli
z něj byla cítit zdravá agre-
sivita a my jsme si s ní
v určitých momentech po-

radili těžce, nesoustředili jsme se na hru.
U druhého gólu jsme měli štěstí, které nás
ve Vítkovicích nepotkalo. Vítězství si ne -

smírně vážíme.“
Fahrudin Djurdjević,
záložník:
„Při gólu jsem si míč zpraco-
val, málem mi utekl, ale
nakonec jsem ho do brány
dostal. Narazil jsem do tyče,

ale když člověk dá gól, ani to nebolí.
Prostějov je zkušené mužstvo, má dobré
hráče, kteří hráli ligu. Nezpanikaří. Důležitý
byl první Vlčákův gól, po něm jsme hráli víc
v klidu.“

Filip Zorvan, záložník:
„Vůbec jsem nechtěl střílet,
do poslední chvíle jsem čekal,
že bych nahrával Vlčákovi.
Míňa Černý na mě ale řval, ať
vystřelím, tak jsem do toho
hlavně kvůli němu práskl.

Takže Míňo, děkuju. Na jaře hrajeme hodně
podobné zápasy, ale myslím, že už získá -
váme u soupeřů respekt. Prostějov byl asi
nejlepší tým, jaký jsme po Novém roce
potkali.“

19. kolo: FC Hradec Králové – 1. SK Prostějov 3:0 (1:0)
Votroci šli proti Prostějovu do vedení poté, co ve tvrdém souboji s brankářem hostů vy-
bojoval Marek Plašil míč pro Adama Vlkanovu. Ve druhé půli přidal druhý gól obětavě
Fahrudin Djurdjević a korunu druhému jarnímu vítězství Hradce nasadil necelých deset
minut před koncem nádhernou trefou Filip Zorvan.

19. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 17. 3. 2019:
FCHK – 1. SK Prostějov 3:0 (1:0)
Branky: 14. Vlkanova, 56. Djurdjević, 82. Zorvan.
Rozhodčí: Klíma – Pochylý, Mojžíš. ŽK: 39. Zapletal,
67. Pančochář, 81. Vošahlík, 86. Polák. ČK: 71.
Pančochář. 1190 diváků.

FCHK: Ottmar – Kopečný (84. Finěk), Kvída, Plašil,
Urma – Jukl – Vlkanova, Djurdjević (75. Zorvan),
Kateřiňák (66. M. Černý), Leibl – Da Silva. Prostějov:
Le Giang – Polák, Pančochář, Janíček, Biolek – Fládr
(63. Kroupa), Vošahlík, Lutonský (69. Slaninka),
Schuster – Zapletal, Žykol (79. Machynek). 





MILOŠ KOPEČNÝ: V HRADCI SE CÍTÍM LÍP
A LÍP, SNAD SE TO PROJEVÍ NA HŘIŠTI
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Říká se, že po příchodu do nového pro-
středí se člověk musí zadaptovat. Jak jsi
na tom po půlroce v Hradci?
Něco pravdy na tom bude. Věřím, že zadap-
tovaný tady už jsem a snad se to začne od-
rážet i na výkonech. Celkově si budujete
vztah se spoluhráči, s trenéry... Nemám s ni-
kým problém, ale čím déle jste v klubu, tím
víc cítíte, že to je vaše rodina. Ze začátku ta-
kové vazby nejsou.
Nejsi tedy spokojený se svými výkony? Na
kolika procentech jsi?
Jsem nespokojený. Doufám, že jsem na ta-
kových šedesáti procentech. Příchod sem
pro mě byla velká změna, předtím jsem ce-
lou dobu byl ve Zlíně. Točili se kolem mě
hráči, já jsem tam byl pořád. Vztah ke klubu
byl ještě na jiné úrovni, teď se tady teprve
začínám cítit podobně jako tam.
Jak velký byl skok z Evropské ligy a nej-
vyšší soutěže do druhé ligy v Hradci?
Změna to byla hlavně po mediální stránce
a z pohledu diváků. Stadiony jsou úplně jiné,
i hřiště... Když jsme hráli nedávno ve Vítko-
vicích, nebylo dobré. V lize, když tam hraje
Baník, by bylo připravené líp. Přijdou čtyři
tisíce lidí, zápasy mají úplně jinou atmosféru.
Diváci zvedají i úroveň fotbalu, i když zrovna
po herní stránce není druhá liga zas tak velký
skok dolů.
V Hradci je atmosféra při zápase velkým
tématem, stadion bouřlivé domácí pro-
středí nenabízí. Dá se na to zvyknout?
Dá. Když to řeknu blbě, nic jiného nezbývá.
Na druhou stranu, jsem rád, že chodí aspoň
ti, co chodí. Vím, že to pro ně není nic moc
podívaná, protože na trávník je to z tribuny
daleko. Nevidíte emoce, jako když jste blíž
u hřiště. Když se vžiju do kůže našich diváků,

nevím, jestli bych na tenhle stadion chodil
rád. V takovém Hradišti, které dobře znám,
jste rádi, že tam jste. Dáte si pivo, párek,
užijete si to.
Řeší to s tebou tvoje přítelkyně, která
chodí s vaším synem na každý zápas?
Bavíme se o tom. Ve Zlíně byla přímo u stří-
daček, měla z toho jiný požitek. Vnímá to
hodně, řeší to víc než já. Já tady jsem od
toho, abych hrál a pomohl k tomu, aby to
bylo lepší. Přítelkyně mě hodně podporuje,
jsem za to rád. Je to velká fanynka, už
i pozná, kdy je to lepší, kdy horší. Někdy mi
i řekne, že to nebylo nic moc.
Proč jsi na konci svého působení ve Zlíně
vypadl ze sestavy?

Ve Zlíně se stal inventářem klubu, se kterým vyhrál Český pohár a zahrál si Evropskou
ligu. MILOŠ KOPEČNÝ ale cítil, že potřebuje zkusit něco jiného – a to už v Hradci půl
roku zažívá. „Základy v Hradci fungují výborně, řekl bych, že i líp než ve Zlíně. Cítím se
líp a líp, snad to bude brzy znát i na hřišti,“ říká.

Miloš Kopečný patří
v Hradci mezi hráče 
s nejlepší kondicí.
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To vím přesně. Po Evropské lize jsem si dal
do hlavy, že bych chtěl jít za něčím lepším,
poznat něco víc. Nelíbilo se mi, jak k tomu
přistupovali někteří hráči, kteří tam v té době
přišli. Taky jsem si říkal, že s tímhle týmem
jsem vyhrál, co se dalo – postoupili jsme do
ligy, vyhráli pohár, hráli Evropskou ligu, měli
jsme nejlepší umístění v lize. Hledal jsem
motivaci něco dokázat. I sobě. Najít nový
smysl. Chtěl bych, abychom s Hradcem po-
stoupili do ligy, aby klub vzkvétal. Myslím si
totiž, že je vedený dobře.
Právě. Říkáš, že jsi chtěl zkusit něco lep-
šího, ale šel jsi do druhé ligy. Proč?
Ten klub funguje dobře. Od vrchu, od pana
Sabou, přes všechny lidi, kteří se o to starají,
po tým... Myslím to vážně – je to tady na
lepší úrovni než ve Zlíně. Hřiště na trénování,
mládež. Základy tady fungují hodně dobře.
Tím jsem byl strašně mile překvapený. Máme
i výborného trenéra, tréninky jsou skvělé,
pan Frťala se snaží každého hráče zlepšit,
a jak i sám říká, dát mu taky něco do života.
My, hráči, si tady nemáme na co stěžovat.
Zamávalo s tebou, jak se ve Zlíně po po-
stupu do Evropské ligy hodně obměnil
tým?

Už to nebylo takové jako dřív, ale to by se
ještě dalo vzít. Na příliv zahraničních hráčů
jsme pak ale trochu dopláceli i my. Házelo
se na nás, že my, odchovanci, si to máme
ukočírovat. Jenže když jsme něco řekli, ve-
dení se postavilo za ně. Byl to takový zača-
rovaný kruh. Ukazovali jsme na sebe, kdo
za to může, místo toho, abychom se sou-
středili na to, abychom předváděli co nej-
lepší výkony.
Projevovala se na tobě tahle nepohoda
i herně? Vlastimil Petržela tě loni na jaře
dvakrát střídal o poločase, jednou do-
konce minutu před pauzou.
Tehdy už jsem měl takovou nechuť. Asi jsem
si i přestal vážit toho, že hraju ligu. Až teď
vidím, že si toho člověk vážit musí, když
tam je. Nechtělo se mi dávat maximum pro
tým, který nefunguje, neplatí v něm zá-
sady.
Ve Zlíně jsi zažil výrazné trenéry – od Mar-
tina Pulpita přes Bohumila Páníka, Vlasti-
mila Petrželu po Michala Bílka. Na koho
nejraději vzpomínáš?
Asi na pana Páníka. Měl mě rád, a i když
jsem nehrál, byli tam asistenti, kteří mě pod-
porovali, ať jsem připravený.

Se svými výkony po příchodu do Hradce
Miloš Kopečný zatím sám spokojený
není. „Jsem tak na šedesáti procentech.
Snad to bude lepší a lepší,“ odhaduje.
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Michal Bílek je velký kamarád Zdenka Fr-
ťaly. Proč ses na začátku této sezony ne-
chytil ani pod ním?
Byl jsem na operaci s ramenem, začínal
jsem trénovat možná dřív, než jsem měl. V té
chvíli jsem na to neměl. Robo Matejov hrál
na mém postu výborně... I sám jsem věděl,
že bych měl něco změnit, abych se zlepšil.
Na místo pravého obránce tě poprvé po-
stavil Martin Pulpit?
Ano. Hned první den přípravy. Byl jsem ve
třetí lize, kde jsem hrával útočníka, on mi
volal, ať přijdu, a hned na prvním tréninku
mě postavil na pravého beka. Bral jsem to
velmi špatně, ale teď vidím, že na tom asi
něco bylo. (usmívá se)
Byla to velká změna? V Hulíně jsi patřil
mezi nejlepší střelce MSFL.
Přicházel jsem tomu na chuť dost dlouho.
Zlomilo se to vlastně až na hostování v So-
kolově, kde mě na pravého beka postavil
trenér Šmejkal. Hráli jsme hodně útočný fot-
bal, za sebou jsem měl výborného stopera
– Davida Jablonského, který je teď v Bul-
harsku. Tam jsem měl jistotu, že jsem se ne-
musel až tak vracet, hrál jsem hlavně do-
předu a začalo mě to bavit.
Zpátky do útoku už tě to netáhne ani na
tréninku?
Už moc ne. Každý chce dávat krásné góly,
i já. Ale že bych na tréninku za každou cenu
chodil do útoku, to ne.
Dá se říct, že jsi do Hradce šel proto, aby
se ti vrátila chuť do fotbalu?
Asi ano. Když jsem sem přišel, měl jsem za
cíl, abych hrál, dostal se do tempa, protože
jsem dlouho nehrál. Nastoupil jsem skoro
pokaždé, čehož si vážím. Doufám, že se to
bude zvedat a můj výkon půjde nahoru.
Jsem rád, že se daří týmu, že vyhráváme.
A věřím, že to pomůže i mně osobně.
Když jsi přišel, charakterizoval jsi sám
sebe jako pracovitého hráče. V zimní pří-
pravě jsi na kondičním soustředění všech -
ny udivoval, spoluhráči říkali, že jsi stroj.
Máš takovou kondici od přírody?
Odmalička jsem nic nevypustil, postupně se
to nabalilo. Moje tělo zvládne víc a víc.
A něco mám možná vrozené, protože moje
sestra je na běhání taky dost dobrá. Nemůžu
říct, že mě zimní dřina vyloženě baví, ale

mám i na hřišti rád, když se hraje v tempu
a hodně se běhá.
Pracuješ na tom cíleně? Bereš to tak, že
by to mohla být tvoje zbraň?
Že bych v sezoně chodil běhat ještě nad rá-
mec tréninků, to ne. Když je ale nějaká pře-
stávka, snažím se připravit, abych na tom
byl po fyzické stránce co nejlíp. Všichni víme,
že mám hru založenou na běhání, tak se
snažím, abych základ měl a postupně zlep-
šoval ostatní dovednosti.
Takže ses snažil hned skamarádit s kon-
dičním trenérem Ondrou Krajákem?
Je hrozně dobře, že tady Ondra je. Má vý-
hodu v tom, že hrál fotbal, a dokáže se vcítit
do situace hráče. Jeho metody mi vyhovují.
Často tě potkávám s kalabasou, z níž piješ
yerba maté – nápoj, který má mimo jiné
povzbuzující účinky. Souvisí to s tvou
prací na kondici?
Až tolik ne, prostě mi to jen chutná. Hodně
jsem pil čaj, vyzkoušel jsem maté a přišel
mu na chuť. Tak si ho občas udělám. To, že
má pozitivní účinky, je jenom plus.
Říkal jsi, že jsi pochopil, že si člověk musí
vážit toho, že je v první lize. Je pro tebe
velkou motivací postoupit tam s Hradcem?
Je to obrovská motivace. Doufám, že to vy-
jde, protože to je něco úplně jiného.

Z dosavadních 19
zápasů odehrál 
Miloš Kopečný 12. 
Gólově se prosadil 
v Českých 
Budějovicích.



Čs. sport napsal: „Otazník visí nad uprázd-
něným místem trenéra hradecké ligové je-
denáctky. Šubrt se nevrátí, zatím ho zastu-
puje tajemník jednoty Roubíček, ale už se
těší na chvíli, kdy „trenérství“ odevzdá no-
vému nástupci. Nemyslete si, výběr tak
hojný není. Volní jsou Bican a Sedláček, uva-
žuje se i o trenérovi z Maďarska, ale na hrá-
čích je znát slabá příprava.“
Ve čtvrtek 2. dubna 1964 podepsal Josef Bi-
can v Hradci trenérskou smlouvu a již
v neděli 5. dubna vedl svůj tým v zá-
pase s Baníkem Ostrava. Přes osm tisíc
diváků nevycházelo z údivu nad hrou
domácích. Ta se změnila jako mávnu-
tím kouzelného proutku. Nový trenér
trošku pozměnil sestavu, divákům se
představili hráči: Jindra – Černý, Hledík,
Pičman – Silbernágl, Kománek – Ram-
pas, Pokorný, Kvaček, Tauchen, Zikán.
Útočná řada hrála rychle, účelně, při-
hrávky často na jeden dotek, nechy-
běla myšlenka, hráči se nebáli střílet.
Vypadalo to, že do sebe vstřebali
všechno to umění, které jejich trenér
měl jako hráč. Utkání začalo velkým
náporem domácího mužstva. Snaha
byla zřejmá na každém hráči a její vý-
sledek na sebe nenechal dlouho čekat.
V 5. minutě to bylo 1:0, střílel Kvaček
po chybě brankáře Mokrohajského,
o tři minuty později Zikán prudkou stře-
lou zvýšil na 2:0 a zdálo se, že Ostra-
vané odjedou z Hradce Králové s vel-
kou porážkou. Domácí obléhali branku
soupeře po celý poločas, ale Mokro-

hajský už míč za svá záda nepustil. Naopak
hosté hned v první minutě druhé půle dali
po zaváhání obrany branku, trefil se Tomáš
Pospíchal. Pak se sice domácí vzchopili,
měli více ze hry, ale na hráčích již byla znát
únava. Skvělý Valošek, se kterým si Černý
vůbec nevěděl rady, v 63. minutě vyrovnal.
Po změně stran se ukázala krutá pravda:
hráči nestačili na utkání fyzicky. Remíza 2:2
byla zklamáním.

PŘED 55 LETY USEDL NA TRENÉRSKOU LAVIČKU
SPARTAKU HRADEC KRÁLOVÉ JOSEF BICAN
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Za několik dní to bude 55 let od premiéry Josefa Bicana na trenérské lavičce Spartaku
Hradec Králové. Sezona 1963/1964 se Hradci nevydařila. Po podzimu byl nebezpečně
blízko dna, na jedenáctém místě měl deset bodů stejně jako dvanácté, tedy potenciálně
sestupující Kladno. Zmar byl evidentní, když ve čtvrtek 5. března 1964, pouhé tři dny
před začátkem jarní části ligy, oznámil trenér Oldřich Šubrt po roztržce s hráči rezignaci.
Místo něj se vedení týmu ujal triumvirát Karel Roubíček (tajemník), sekretář Zimmermann,
Bedřich Šonka (kapitán mužstva). Usilovně se hledal nový trenér.

bouku) na lavičce
Spartaku Hradec Krá-
lové při zápase s Baní-
kem Ostrava.

Josef Bican (v klobouku) na lavičce Spartaku
Hradec Králové při zápase s Baníkem Ostrava.
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A zklamáním bylo i celé jaro 1964, které
skončilo sestupem do II. ligy. Z devíti ligo-
vých zápasů pod trenérem Bicanem muž-
stvo 2x vyhrálo, 2x remizovalo a 5x prohrálo.
I tak dostal „Pepi“ důvěru pro druholigovou
sezonu. 
Jenže trenérsky se mu v Hradci nedařilo.
Dne 30. srpna 1964, při prohře v Praze s Du-
klou B 0:3, seděl na hradecké lavičce napo-

sledy. Vystřídal ho František Havránek. Po-
chodeň to zhodnotila lakonicky: „Od dosa-
vadního trenéra Josefa Bicana se nedalo
očekávat zlepšení situace, proto muselo
 dojít k předčasnému rozvázání pracovní
smlouvy.“
Tak skončilo krátké trenérské působení jed-
noho z nejlepších fotbalistů československé
historie na hradecké lavičce.

Na konci dubna 1964 přišel vrchol zmaru pod trené-
rem Bicanem, remíza 1:1 s posledním Motorletem.
Závar před brankou Motorletu řeší Pokorný, Šonka
a Tramba čekají, zda míč neprojde až k nim.

8. března 1964 – úvod do jara
1964 nesvědčoval blížící se krizi.
Kolektivně určená sestava po-
dala nadějný výkon a porazila
Slovan Bratislava 2:0. Takhle padl
první gól. Ideální centr Černého
dopravil do sítě Kvaček. V brance
leží Tauchen, protestují Schroif
a Popluhár.



Po dvou domácích zápasech se Spartou
a Bohemkou přišel ve třetím kole výjezd na
Slovácko, na který vyrazila spousta fanoušků
auty i vypraveným autobusem. 
V něm panovala po celou cestu skvělá ná-
lada, zpívaly se různé písničky, mimo jiné
i píseň ze seriálu Přátelé Zeleného údolí.
Pak někoho napadlo, že pozměníme slova
a budeme to zpívat na stadionu. Dali jsme
to ještě jednou, pak ještě, a tak jsme celou
cestu do Hradiště trénovali chorál, aby to

všichni pořádně uměli. Líbilo se nám to
a moc jsme se těšili, až si to společně za-
zpíváme v sektoru. Při chorálu každý roztáhl
nad hlavu svou šálu, což se ujalo a používá
se dodnes.
Na téma „Kdybys tak náhodou měl pocit,
že jsi sám,“ jsme měli choreografii na jaře
2016 při derby v Pardubicích a v roce 2018
byly vyrobeny samolepky „Tou cestou me-
chovou“.

Kuksman ml.

PŘÍBĚH CHORÁLU
Chorál Přátelé hradeckého království vznikl cestou na výjezd
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Chorál PŘÁTELÉ HRADECKÉHO KRÁLOVSTVÍ zazněl poprvé cestou na výjezd do
Uherského Hradiště, když se Votroci po dlouhých sedmi letech vrátili do elitní soutěže. 

Slova chorálu:
Kdybys tak náhodou
měl pocit, že jsi sám,
tou cestou mechovou
přijď rychle rovnou k nám.
Vždyť spoustu přátel máš
v hradeckém království,
tak si nás k***a važ,
vždyť my jsme Votroci!
Nic než Hradec (3x)



FOTBALOVÝ     
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

MÍSTO:
Všesportovní stadion 

- VIP zóna

 TERMÍNY:  8.7. - 12.7.19.8. - 23.8.26.8. - 30.8.
HRY, FOTBALOVÉ 

TRÉNINKY, DEN 

PROFESIONÁLNÍHO 

FOTBALISTY, VÝLET, 

ZÁBAVA, SOUTĚŽE

Více informací na  

www.fchk-tabor.cz
PARTNEŘI 

AKCE





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



#11 MILAN ČERNÝ
ZÁLOŽNÍK

*1988
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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

DJURDJEVIĆ 
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
Díky remíze v Budějovicích si juniorka zahraje o titul

V posledním utkání základní části Juniorské ligy uhrál hradecký tým U21 bod na hřišti
Českých Budějovic, který stačil k tomu, aby si svěřenci Karla Krejčíka zajistili účast v nad-
stavbě o titul.

Druhý gól Votroků dal v Českých Budějovicích 
v závěru první půle z penalty Filip Zorvan.

22. kolo SK Dynamo České Budějovice U21 – FC Hradec Králové U21 2:2 (1:2)
Branky: 4. Šplíchal, 86. Řezáč z pen. – 34. Petřík, 45+1. Zorvan z pen. Rozhodčí: Matějček
– Pospíšil, Kotalík. ŽK: 45+1. Krejčí, 88. Šplíchal – 88. Vobejda. 100 diváků. Č. Budějovice
U21: Luksch – Řezáč, Fišl, Kočí, Krejčí (62. Ardamica) – Šplíchal, Jáša (64. Tomášek),
Lindák, Kalousek – Matoušek (67. Bouguetouta), Pouček. FCHK U21: Mach – Finěk, Kundrt,
Locker, Gjinollari (69. Brůža) – Janoušek – Petřík, Vobejda, Zorvan, Soukeník – Bičiště.

Domácí šli v Českých Budějovicích do vedení hned z první akce zápasu, ve 4. minutě se
prosadil Šplíchal. I nadále měli převahu, ale další šance si nevytvářeli. A tak po půlhodině
nádherným gólem vyrovnal Petřík. Druhou trefu Votroků přidal z penalty Zorvan, Jihočeši
rovněž z pokutového kopu vyrovnali v samém závěru zápasu. Po remíze se ale Hradečtí
mohli radovat – zajistili si díky ní účast v nadstavbě o titul.

Karel Krejčík, trenér: „Jeli jsme sem s cílem dostat se do lepší šestky a zahrát si finálovou
skupinu. Byli jsme pod určitým tlakem, proto se nám začátek zápasu nevyvedl. Pak jsme
udělali nějaké změny a nastartovali jsme to, díky tomu jsme získali důležitý bod. Jsem spo-
kojený – už v Příbrami jsme to mohli dohrát do remízy, ale zkomplikovali jsme si to.“
Jakub Petřík, záložník: „Byl to asi nejhezčí gól, co jsem kdy trefil. Byl to hodně bojovný zá-
pas, nakonec jsme dokázali bod urvat. Dostat se do šestky byl náš cíl. Měli jsme to uhrát už
v Příbrami, ale nepovedlo se to, tak aspoň tady. Boje o titul budou určitě těžké, ale porveme
se o to.“



Zápasy juniorky FCHK v nadstavbové části o titul:
  1. 4.      Liberec – FCHK                 13:00        Liberec
  8. 4.      FCHK – Bohemians          11:00        Slavia HK
14. 4.      Olomouc – FCHK              11:00        Olomouc
22. 4.      FCHK – Sparta                  11:00        Slavia HK
28. 4.      Plzeň – FCHK                    11:00        Plzeň
  5. 5.      FCHK – Brno                     13:00        Slavia HK
13. 5.      Mladá Boleslav – FCHK    13:00        Mladá Boleslav
19. 5.      Ostrava – FCHK                13:00        Vřesina-Radvanice
26. 5.      FCHK – Slovácko              15:00        Slavia HK
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   1.   SK Dyn. České Budějovice      19         14             2             3           36:16        44       14
   2.   FC Vysočina Jihlava                19         12             4             3           30:14        40       10
  3.   FC Hradec Králové                19        11            4            4          26:10       37       10
   4.   FK Varnsdorf                            19           9             7             3           18:11        34        4
   5.   FK Ústí nad Labem                  19         10             2             7           26:24        32        5
   6.   FK Pardubice                           19           8             7             4           33:20        31        4
   7.   FC Zbrojovka Brno                  19           8             5             6           36:24        29        2
   8.   MFK Vítkovice                          19           7             5             7           20:30        26        -1
   9.   FC Graffin Vlašim                     19           5             7             7           24:26        22        -8
 10.   FK Baník Sokolov                    19           6             3           10           19:26        21        -6
 11.   FK Fotbal Třinec                      19           6             3           10           18:26        21        -9
 12.   1.SC Znojmo FK                      19           5             5             9           28:27        20       -10
 13.   1.SK Prostějov                         19           4             6             9           13:28        18       -12
 14.   FC MAS Táborsko                    19           4             5           10           23:31        17       -10
 15.   MFK Chrudim                           19           4             3           12           23:37        15       -12
 16.   FK Viktoria Žižkov                    19           3             4           12           20:43        13       -17

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2018/2019, po 19. kole

   1.   AC Sparta Praha                      22         15             4             3           52:24        49       16
   2.   FK Mladá Boleslav                   22         12             4             6           46:35        40        7
   3.   FC Slovan Liberec                   22         12             3             7           64:39        39        6
   4.   Bohemians 1905                      22         10             5             7           40:37        35        2
   5.   FC Viktoria Plzeň                     22         11             2             9           45:45        35        2
  6.   FC Hradec Králové                22          9            4            9          53:42       31       -2
   7.   1.FK Příbram                            22           9             4             9           53:56        31        -2
   8.   SK Slavia Praha                       22           9             2           11           47:45        29        -4
   9.   FK Dukla Praha                        22           8             5             9           46:55        29        -4
 10.   FK Teplice                                22           7             3           12           32:39        24        -9
 11.   SK Dynamo Č. Budějovice      22           5             3           14           32:64        18       -15
 12.   FK Jablonec                             22           5             1           16           36:65        16       -17

Tabulka JUNIORSKÉ LIGY, sezona 2018/2019, po základní části

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk.cz



Co obnáší role šéftrenéra dívek v FC Hra-
dec Králové?
Mám na starosti všechny kategorie od nej-
mladších holek po WU18. V juniorce jsem
zároveň jako hlavní trenér.
Můj šéf je pan Hruška,
předseda oddílu a momen-
tálně taky trenér mladších
žákyň. Má toho hodně za
sebou, více než třicet let
trenérské praxe u žen.
Mám k němu úctu, beru si
od něj hodně. A zároveň
bych to chtěl modernizovat,
přiblížit hradecký ženský
fotbal současným trendům.
Jaká je teď úroveň hra-
deckého ženského fot-
balu?
Všechny kategorie jsou ví-
ceméně nastejno. Za půl
roku jsem poznal, že tady
je pozitivní atmosféra, holky
na sobě chtějí pracovat,
mají rády fotbal. Můžu říct jen kladné pozi-
tivní věci. Jsem příjemně překvapený, jak
k tomu holky přistupují. Máme výbornou
partu, jsou pozorné, chtějí na sobě dělat. To
je pro mě hnací motor.
Z hradeckého fotbalu vzešly mimo jiné re-
prezentantky Markéta Ringelová, Eva Bar-
toňová, Pavlína Nepokojová... Jsou mezi
současnými dívkami jejich nástupkyně?
Vidím je. Od nejmladší reprezentační kate-
gorie WU15 máme v národních týmech Te-
rezku Novotnou, ve WU17 Nelu Sovákovou,
Anetu Vejrovou, Zoju Sedláčkovou, ve WU19
Terezu Ličmanovou.
Má některá z nich na to, aby se dostala
do prestižní zahraniční soutěže?

Určitě. Potenciál má Tereza Ličmanová,
všechny tři v sedmnáctce. Plus Aneta Sová-
ková, kterou teď čeká operace. Je to jen na
nich a na nás trenérech, abychom jim fotbal

nezprotivili.
V čem je specifická role
mužského trenéra u dív-
čího týmu?
Myslel jsem si, že to bude
hodně odlišné od muž-
ského fotbalu, ale zjišťuju,
že je to podobné. Je to ve-
lice příjemná práce, jen
máme například samo-
zřejmě nastavená pravidla,
kdy můžu jít do šatny – po
tréninku, před ním... Holky
jsou hodně vnímavé, i když
máme složitější cvičení,
chápou ho velice rychle.
Jsou pozorné a pilné, kaž-
dému trenérovi doporučuju
zkusit to.
Musíš dávat velký pozor

na to, abys nepřišel do kabiny nevhod?
Vždycky zaťukám a čekám. Jako když jdu
někam do kanceláře. Dokud mě nepozvou,
dál nejdu.
Panuje představa, že ženy jsou emotiv-
nější, víc vycházejí z pocitů... Je to tak,
nebo je to klišé?
Je to podobné jako v mužském fotbale. Mu-
síš mít individuální přístup, v tom nevidím
rozdíl. I kluci se liší v tom, jestli je lepší hod-
notit jeho výkon přede všemi, nebo indivi-
duálně. U žen je to stejné. Spíš bych právě
řekl, že o rozboru utkání přemýšlejí hlouběji
než muži. A vztahy mezi nimi jsou taky bez
problémů. V áčku i v juniorce je výborná
parta.

ŠÉFTRENÉR DÍVEK JAKUB NOVICKÝ:
NEŽ VEJDU DO KABINY, MUSÍM ZAKLEPAT
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Už půl roku působí jako šéftrenér dívek v FC Hradec Králové. JAKUB NOVICKÝ si užívá
dobrou atmosféru mezi svými svěřenkyněmi a tvrdí, že hradecký ženský fotbal chce po-
sunout k vyšší prestiži a lepším výsledkům. Také povídá o specifikách trénování dívek.

Šéftrenér dívek FCHK Jakub
Novický (3x foto Pavel Jiřík ml.)



Je rozdíl, jestli je trenérem ženského týmu
muž, nebo žena?
Přemýšlel jsem o tom a myslím, že kdybych
si měl vzít asistenta, volil bych ženu. Zatím
jsem to nepoznal, takže nemůžu hodnotit,
ale myslím, že kombinace žena-muž by
u ženského týmu mohla fungovat dobře.
Jde český ženský fotbal celkově nahoru?
Z pozice šéftrenéra to vnímám. Jednou mě-
síčně máme na ženském úseku FAČR ukáz-
kové tréninky, které vede pan Saňák a pan
Hynek – hlavní reprezentační trenéři kate-
gorií WU19 a WU17. Zaštiťuje to Karel Rada,
velké jméno v historii českého fotbalu. Jde
to nahoru, nedávný zápas Slavie s Bayer-
nem budiž důkazem.
Je osobnost Karla Rady pro český ženský
fotbal velkým přínosem?
Určitě. Hlavně je to výborný člověk, a díky
tomu, co ve fotbale dokázal, má velkou
váhu, cokoli řekne. Beru si od něj hodně,
pro ženský fotbal je jeho přítomnost velkým
plusem. Pan Hynek má taky zkušenosti hlav-
ního trenéra prvoligové Dukly.
Jak se díváš na to, že Sparta a Slavia ve
větší míře než v minulosti přivádějí zahra-
niční hráčky?

Byl jsem na stáži na Spartě, strávil jsem je-
den a půl dne na tréninkách pana Bartal-
ského. To je taky výborný člověk. Mají na
tréninku dvacet hráček, pět gólmanek, tři
čtvrtě tréninku je v angličtině... Řekl bych,
že nějaké zvýšení celkové úrovně to přináší.
Teď je na nás, aby i A tým FC Hradec Králové
šel nahoru. To se zatím neděje a my to mu-
síme postupnými kroky změnit.
Ženský fotbal je fenoménem ve Spojených
státech, v Evropě třeba v Německu, se-
verských zemích, v poslední době v Anglii.
Přibližujeme se?¨
Sparta a Slavia určitě. Když budou do klubů
přicházet kvalitní trenéři, může se to povést
i jinde. V Hradci se budu snažit, aby u každé
kategorie byl kvalifikovaný trenér, aby se
dívčí družstva více přiblížila ke klubu FC Hra-
dec Králové, abychom byli víc propojeni
s mužskými týmy – abychom byli jeden klub,
aby FC Hradec Králové byl hrdý na svoje
fotbalistky. Chci nalákat co nejvíc dívek
z Hradce a okolí, aby je tady fotbal bavil,
aby je bavilo hrát pod znakem FC Hradec
a abychom jednou mohli hrát aspoň klidný
střed tabulky v nejvyšší soutěži.
Hlásí se hodně dívek? U nás fotbal pořád
není moc vnímaný jako dívčí sport.
Oslovil jsem skoro čtyřicet základních škol,
chci na nich dělat v rámci tělocviku ukázkové
tréninky. To by je mohlo přilákat. A dobrá
atmosféra, která tady je, by je mohla udržet.
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Aneta Vejrová
patří mezi 
nejvýraznější 
talenty dívčích 
týmů FCHK.

Nela Sováková je kapitánkou 
ženské reprezentace U17.
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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                    1:1
Chrudim – Pardubice            1:1
Vlašim – Táborsko                 2:3
Jihlava – Sokolov                  1:0
Varnsdorf – Vítkovice            0:0
Hradec Král. – Prostějov    3:0
České Buděj. – Brno             3:2
Žižkov – Ústí n/L                   0:1
                                                
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                   
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