MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Pátek 12. dubna 2019 v 18.00 hod.

Zápas 22. kola

FC Hradec Králové – FC Vysočina Jihlava

Program 22. kola (13. 4. 2019)

Program 23. kola (17. 4. 2019)

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

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

DRES UDĚLAL RADOST ZRANĚNÉMU
FOTBALISTOVI
Hráč Fotbalové školičky FC Hradec Králové
ŠIMON TICHÝ si o prázdninách na horách
přivodil vřetenovitou zlomeninu nohy, a fotbal
si tak nějakou tu dobu nezahraje. Po jeho
návratu z nemocnice, když už měl sundanou
sádru, ho doma navštívili trenéři nejmenších
nadějí Votroků JAROSLAV MUDRUŇKA
a PETR VOHRALÍK a věnovali mu dres, který
pro něj podepsali všichni hráči A týmu. Přejeme Šimonovi brzký návrat na trávník!
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
FC Vysočina Jihlava
ROK ZALOŽENÍ
KLUBOVÉ BARVY
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY

1948
žlutá a modrá
Postup do první ligy (2004/2005 a 2011/2012), 8. místo v první
lize (2013/2014), semifinále Českého poháru (2003/2004).

VEDENÍ KLUBU

Jiří Pech – předseda představenstva
Jan Staněk – ředitel

STADION

Stadion v Jiráskově ulici, kapacita 4500.

HISTORICKÁ
BILANCE

21 zápasů
7 výher Hradce/8 remíz/6 výher Jihlavy, skóre 20:22

POSLEDNÍ
VZÁJEMNÝ
ZÁPAS

15. 9. 2018, Stadion v Jiráskově ulici – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
FC Vysočina Jihlava – FC Hradec Králové 0:1
Branka: 65. Vlkanova. Rozhodčí: Adámková – Koval, Šimáček. ŽK:
34. Preisler, 73. Šlein – 47. Martinec. ČK: 85. Preisler. 1033 diváků.
Jihlava: Vejmola – Vaculík (70. Turyna), Tlustý, Štěpánek, Preisler
– Fulnek, Šumský (69. Šlein), Levin, Zoubele – Klobása (82. Javůrek), J. Klíma. FCHK: Ottmar – Kopečný, Kvída, Martinec, Urma –
Jukl, Černý – Vlkanova (81. Plašil), Zorvan, Djurdjević – Matoušek
(14. Miker, 64. Martan).

NA KOHO SI DÁT POZOR

Lukáš Vaculík
obránce

Lukáš Zoubele
záložník

Stanislav Klobása
útočník
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SOUPISKA FC VYSOČINA JIHLAVA
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1

VEJMOLA

Luděk

3. 11. 1994

24 let

187 cm, 80 kg

29

DUTKA

Roman

9. 6. 1999

19 let

189 cm

93

VESELÝ

Vlastimil

6. 5. 1993

25 let

188 cm, 88 kg

2

KŘIŠŤÁL

Vojtěch

10. 7. 1999

19 let

187 cm, 74 kg

4

CHLUMECKÝ

Martin

11. 1. 1997

22 let

187 cm, 88 kg

5

TIJANI

Mohamed

10. 7. 1997

21 let

188 cm, 91 kg

6

VEDRAL

Filip

26. 4. 1997

21 let

195 cm, 90 kg

7

BREDA

Petr

1. 8. 1993

25 let

189 cm, 80 kg

11

VACULÍK

Lukáš

6. 6. 1983

35 let

180 cm, 77 kg

16

PREISLER

Dominik

20. 9. 1995

23 let

186 cm, 83 kg

17

TLUSTÝ

Petr

17. 1. 1986

33 let

185 cm, 83 kg

28

DUJMOVIĆ

Ivan

1. 4. 1998

21 let

188 cm, 82 kg

3

ŠEFČÍK

Samuel

4. 11. 1996

22 let

182 cm, 73 kg

8

NOVOTNÝ

Filip

17. 8. 1995

23 let

173 cm, 71 kg

18

ŠLEIN

German

28. 3. 1996

23 let

184 cm, 81 kg

19

ZOUBELE

Lukáš

20. 12. 1985

33 let

189 cm, 86 kg

22

PETR

Jakub

10. 4. 1990

28 let

184 cm, 81 kg

23

MACHUČA

Ondřej

24. 4. 1996

22 let

179 cm, 73 kg

26

ŠUMSKÝ

Nicolas

13. 11. 1993

25 let

168 cm, 65 kg

27

JAVŮREK

Jan

30

ŠULC

Pavel

9

KLÍMA

15

16. 5. 1989

29 let

178 cm, 76 kg

29. 12. 2000

18 let

177 cm, 70 kg

Jiří

5. 1. 1997

22 let

191 cm, 86 kg

KLOBÁSA

Stanislav

7. 3. 1994

25 let

176 cm, 78 kg

20

TURYNA

Daniel

26. 2. 1998

21 let

184 cm, 77 kg

25

JAWO

Lamin

15. 3. 1995

24 let

190 cm, 80 kg

Realizační tým: Radim KUČERA – hlavní trenér, Josef MUCHA – asistent, Josef HANZÁLEK
– trenér brankářů, Petr ŠILHÁN – vedoucí mužstva, Vít CÍSAŘ – fyzioterapeut, Petr ŠILHÁN
ml., Antonín BURDA – maséři, MUDr. Jakub RÖHRICH – lékař, Libor KUCHYŇA – kustod
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
20.–21. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2018/2019
20. kolo: FC Hradec Králové – FK Varnsdorf 0:1 (0:1)
Proti Varnsdorfu Votroci nezachytili úvod zápasu a po necelé čtvrthodině prohrávali 0:1.
Poté se herně zvedli, ale na trefu soupeře nedokázali zareagovat, i když šance na to
měli – například Jan Kvída trefil břevno. Podruhé v této sezoně tak prohráli na vlastním
stadionu.
Zdenko Frťala, trenér:
„Prvních dvacet minut bylo
z naší strany čekání na to, až
si uvědomíme, že hrajeme
proti soupeři, který se nenachází v tabulce náhodou tam,
kde se nachází. Ve finální fázi
jsme nebyli nebezpeční, utkání nám ukázalo,
že fotbal se hraje devadesát
minut.“
Jan Kvída, obránce:
„Varnsdorf nás v prvním zápase u nich uběhal, přehrál
nás agresivitou. Tenhle zápas
byl dvacet minut podobný,

pak jsme hráli my, šance jsme si vytvářeli
my, dominovali jsme, ale bohužel jsme tam
nic nedotlačili. Oni skákali do střel jako v hokeji, byli obětaví.“
Milan Černý, záložník:
„Bylo to dneska velké dobývání. Varnsdorf ukázal, že
hraje obětavě, a za tím, že
chtějí udržet vítězství, šli. My
jsme prohospodařili prvních
dvacet minut, pak jsme neměli štěstí, aby se nějaká střela odrazila.
Obětavostí si to soupeř zasloužil, ale celý
zápas byl spíš o nás a našem marném dobývání.“

20. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 31. 3.
2019
FCHK – FK Varnsdorf 0:1 (0:1)
Branka: 12. Kocourek. Rozhodčí: Marek –
Antoníček, Lakomý. ŽK: 46. Djurdjević, 54.
Kateřiňák – 63. Heppner. 1116 diváků.
FCHK: Ottmar – Kopečný, Kvída, Plašil,

Urma – Jukl (46. Černý) – Vlkanova, Djurdjević, Kateřiňák (59. Šípek), Leibl (20. Zorvan) – Da Silva.
Varnsdorf: Porcal – Heppner, Zbrožek, Kubista, Kodeš – Rudnyckyj, Richter, Kocourek
(90.+2. Novák), Bláha – Dordič (88. Schön),
Ondráček (90. Votava).
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21. kolo: FC Sellier & Bellot Vlašim – FC Hradec Králové 0:0
Ve Vlašimi se Votrokům v pozměněné sestavě nepovedl první poločas, až ve druhém si vypracovali nad soupeřem převahu. Šance na skórování měl Jakub Martinec, jednou nebezpečně hlavičkoval Filip Firbacher a v závěru utkání si v koncovce překáželi Wesley Da Silva
s Filipem Zorvanem. Hradec tak opět nedal gól a z Vlašimi si odvezl bod za remízu 0:0.
Ondřej Prášil, asistent trenéra: „Do každého zápasu
jdeme s tím, že chceme vyhrát, takže bod za remízu bereme jako ztrátu. Věděli jsme,
že Vlašim má pohyblivé mužstvo, v úvodu jsme si s tím
neuměli tolik poradit. Měli jsme ve hře hodně
nepřesností, nedostali jsme se do tempa.
Ve druhé půli jsme trochu
rozhodili rozestavení, měli
jsme víc míč a byli jsme silnější.“
Filip Firbacher, útočník:
„Byl jsem trochu nervózní při
nástupu, ale jak rozhodčí pískl

do píšťalky, spadlo to ze mě a hrál jsem normálně. Opakuje se, že nejsme schopní vstřelit
branku – chybí centr, agresivita ve vápnech,
to finále. V první půli jsme byli hodně zatažení,
bránili jsme se... Takové zápasy musíme zvládat.“
Radim Ottmar, brankář:
„Podle průběhu druhého poločasu je remíza ztráta. První
poločas byl z naší strany totálně šílený, nevím, co děláme. Takové vstupy se u nás
opakují. Nejsme schopní vyřešit situace v jejich vápně, pak jen čekáme
na to, jestli nám někdo z brejku šoupne gól,
a jeli bychom odsud jako spráskaní psi.“

21. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 7. 4. 2019
FC Sellier & Bellot Vlašim – FCHK 0:0
Rozhodčí: Rejžek – Vodrážka, Pfeifer. ŽK:
48. Piško, 58. Novotný, 70. Mizerák – 29.
Martinec, 67. Firbacher. 496 diváků.
Vlašim: Řehák – Pavlík, Piško, Šabanov, Mi-

zerák – Giljazutdinov (46. Fotr), Blecha (76.
Fortelný), Skopec, Badocha – Dao, Novotný
(66. Plachý).
FCHK: Ottmar – Leibl (46. Plašil), Kvída, Martinec, Urma – Jukl, Černý – Šípek (46. Zorvan),
Vlkanova, Djurdjević – Firbacher (76. Da Silva).

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2018/2019, po 21. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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SK Dyn. České Budějovice
FC Vysočina Jihlava
FC Hradec Králové
FK Varnsdorf
FC Zbrojovka Brno
FK Ústí nad Labem
FK Pardubice
MFK Vítkovice
FC Graffin Vlašim
1.SC Znojmo FK
FK Fotbal Třinec
FK Baník Sokolov
MFK Chrudim
1.SK Prostějov
FC MAS Táborsko
FK Viktoria Žižkov

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
13
11
10
9
10
8
8
5
6
6
6
6
5
4
3

2
4
5
7
6
3
8
6
9
5
5
4
3
6
6
5

3
4
5
4
6
8
5
7
7
10
10
11
12
10
11
13

38:16
33:16
26:11
20:14
37:24
26:25
33:21
22:31
24:26
30:32
20:28
20:28
26:38
18:30
25:34
21:45

50
43
38
37
33
33
32
30
24
23
23
22
21
21
18
14

17
10
8
7
0
3
2
0
-9
-10
-10
-8
-9
-12
-12
-19

ROBERT JUKL: ŽE JSEM Z FOTBALOVÉ
RODINY, BERU JAKO VÝHODU
Hned ve své první sezoně v hradeckém A týmu se usadil v základní sestavě. ROBERT
JUKL je pracovitý hráč ve středu zálohy, podobně jako býval jeho otec Richard. „To, že
jsem z fotbalové rodiny, beru jako výhodu. Je to lepší, než kdybych byl jediný v rodině,
který by žil fotbalem, a ostatní by se na mě ani nechodili koukat, protože by je to nezajímalo,“ říká dvacetiletý středopolař.
Říká se, že přechod z mládežnického fotbalu do dospělého je nejtěžší. Vnímáš to
tak?
Byl to největší skok, který jsem kdy zažil,
ale myslím, že jsem se s tím popral poměrně
dobře. Hned na začátku se mi zadařilo, nemůžu si na nic stěžovat. Jsem spokojený.
V čem to byl největší skok?
Víc se dbá na taktiku, podrobněji se rozebírají soupeři. Fotbal je rychlejší, soubojovější.
Taky stojím proti chytřejším hráčům.
Pomohlo ti, že jsi šel do přípravy
s vrstevníkem Jakubem Martincem?
Určitě. Je fajn, když k sobě máš někoho, koho znáš, víš,
co od něj čekat. Je
to lepší, než jít do
nového
prostředí
úplně sám.
Ujali se tě zkušení záložníci jako Jirka Janoušek nebo Milan Černý?
Tihle kluci toho mají spoustu za sebou.
Vědí, kdy a jak zasáhnout, jak pomoct
spoluhráči. S oběma se mi dobře hraje,
protože mě nasměrují, kam mám běžet.
Když se mi něco nepovede, hned mě
povzbudí. Zkušenost z nich čiší.
Na začátku sezony jsi čekal na šanci do
pátého kola, kdy jsi střídal v Prostějově,
a pak jsi základní sestavu až na výjimky
neopustil. Byl jsi při první šanci hodně
nervózní?
Ani ne, spíš jsem to vůbec nevnímal. V Prostějově jsem naskakoval do rozjetého zápasu, cítil jsem euforii, nepřemýšlel jsem
nad tím.
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Jsi z fotbalové rodiny. Je to výhoda?
Je to výhoda. Všichni kolem mě fotbal sledují
a mají ho rádi. Cítím od nich velkou podporu.
Je to lepší, než kdybych byl jediný v rodině,
který by žil fotbalem, a ostatní by se na mě
ani nechodili koukat, protože by je to nezajímalo.
Takže se doma o fotbale bavíte...
Jo, to je hodně časté téma. S bráchou se
teď tak často nevídáme, když hraje v Praze,
ale s tátou se o fotbale bavíme hodně.
Jaký máš vztah s bráchou Richardem?
Jezdíte si vzájemně fandit na zápasy?
S bráchou mám skvělý vztah, ale fandíme si
spíš na dálku, protože se nám zápasy
dost kryjí. V téhle sezoně jsem ho viděl jen párkrát na podzim, na jaře
ještě ne.
Jak bys vás srovnal po fotbalové stránce?
To se srovnává těžko. On je
o dost vyšší, hlavně je to útočník. Já jsem spíš defenzivně
laděný. Taky jsem kondičně
vytrvalejší, on je rychlejší...
Když začínal v Hradci, byl
považovaný za velký talent. Proč je teď v Zápech?
Brácha má velkou smůlu
v tom, že mu nedrží zdraví. Má
vyhřezlou ploténku, z toho pramení jeho častá zranění. Nemá
pak pravidelnou vytíženost, kterou by potřeboval. Jinak by byl
úplně někde jinde – každý ví, jak
těžké je dostávat se
do toho zpátky po
zranění. Klobouk

Robert Jukl má díky své vytrvalosti
a pracovitosti velký akční rádius.
dolů před ním, že má ještě vůli pořád se
vracet.
Fotbalově jsi o hodně podobnější svému
otci. Radí ti?
Radí mi dost, hlavně do ofenzivní činnosti.
On se do ní dostával víc než já. Vyčítá mi,
že si nevezmu penaltu, protože on chtěl kopat každou. To slýchávám dost. (směje se)
Posloucháš ho?
Poslouchám, ale asi nemůžu být přesně takový, jakého by si mě představoval. Jsem
přece jen trochu jiný hráč... Ale snažím se
vzít si z toho maximum.
Bojíš se jet domů po nepovedeném zápase?
Ne, to nemůžu říct, že bych se bál. Jsem
rád, že mi všechno hned říká. Možná by toho
někdy stačilo míň, protože sám vím, jaké to
bylo, a co se nepovedlo. Ale nemůžu si stěžovat – kdo může říct, že mu pomáhá taťka
s takovými zkušenostmi? Jsem za to vděčný.
Jak velká komplikace pro tebe je to, že je
to místopředseda představenstva klubu?
Slýchal jsi řeči o protekci?
Já to neřeším, kluci už vůbec. Dřív někdy
něco bylo, ale teď už to úplně vypouštím.
Musíš být opatrný na to, co doma říkáš?
Abys neprozradil něco z kabiny...
Věci, které se řeknou v kabině, zůstávají
v kabině. Nic konkrétního s ním neřeším,
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bavíme se jen obecně. A taťka taky ví, na co
se ptát a na co ne.
Jak moc pracuješ na koncovce, aby ses
do ní dostával?
Snažím se, abych měl aspoň jednu střelu
za zápas. Na tréninku to piluju, i po něm
zůstávám. Brzy to tam začne padat.
Chtěl bys jednou být takový hráč, jako byl
tvůj otec?
Určitě. Už jenom ty statistiky, jaké měl –
počty asistencí, gólů, kam to dotáhl... Je to
můj vzor.
Nedávno ses dostal do reprezentační dvacítky. Překvapila tě pozvánka?
Nikdy předtím jsem na reprezentaci nejel,
ale v poslední době jsem pořád častěji byl
jako náhradník. A když přišla pozvánka, bylo
to pro mě ohromné překvapení. A byl jsem
za to strašně rád.
Když se ohlédneš s odstupem, byl to velký
zážitek zahrát si proti Itálii a Nizozemsku?
Jo, byl to velký zážitek. Když nastupuješ
a hrajou hymny... Bylo se na nás podívat
i poměrně dost fanoušků, na každém zápase kolem tří tisíc. Je to úplně něco jiného,
když tam vlají vlajky. Mám velkou motivaci
dostat se tam znovu.
Jsi ve věku, kdy někteří tvoji spoluhráči
chodí na vysokou. Jak jsi na tom se vzděláním ty?

Chodil jsem na Univerzitu Hradec Králové,
ale zvolil jsem si obor, který mi moc neseděl
– informační management. Předtím jsem
chodil na gymnázium, tam jsme počítače
a programování tolik neměli. Hodně mi to
vázlo. Když jsem se na něco ptal ostatních,
oni nějakou věc brali jako procházku růžovým sadem a já jsem nevěděl, která bije.
Tak jsem se rozhodl, že než abych se tam
takhle trápil, přerušil jsem to a od léta chci
zkusit pedagogickou fakultu – tělesnou výchovu a angličtinu. Tu mám rád.
Je to jeden z důvodů, proč ses skamarádil
s Wesleym Da Silvou? Angličtinu s ním
trénuješ.
S Wesleym jsem se skamarádil, když jsme
byli na soustředění v Písku – byl k nám při-

řazený na pokoj, byl tam pořád sám. To je
pro každého nepříjemné, tak jsem se s ním
bavil anglicky. Byl jsem rád, že si ji můžu
procvičit. Začali jsme se spolu víc bavit, on
ví, že mi může cokoli říct.
Sedli jste si, že? Trávíte spolu i volný čas.
On to tady nezná, tak se ho snažím brát
s sebou, když je nějaká zábava. Aby z toho
tady měl taky nějaký zážitek, a neznal jen
stadion a svůj byt. Chodíme spolu i na různé
akce a domlouvali jsme se, že v létě bych
s ním letěl i do Brazílie. To ještě uvidíme.
Chodíte i s přítelkyněmi?
Jasně. Akorát je trochu nešikovné, že Wesleyho přítelkyně neumí ani anglicky. Když
jsme někam šli, bavil jsem se s Wesleym
a holky na sebe koukaly. (směje se)

Na gól v mistrovském zápase Robert Jukl čeká. „Na koncovce pracuju, snažím se
mít v každém zápase aspoň jednu střelu,“ říká.

PŘED PADESÁTI LETY SE KONALY
„VOJENSKÉ DUBNOVÉ MANÉVRY“
Každé kolo druhé fotbalové ligy na jaře 1969 přinášelo několik překvapení a výjimkou
nebyla ani neděle 13. dubna. (Pro pamětníky: Ten den večer vysílala televize semifinále
PMEZ Ajax Amsterdam – Spartak Trnava 3:0.). Týmy na špici se střídaly a boj o dvě postupová místa z každé skupiny nabýval každým kolem na dramatičnosti.
Po sezoně 1968/1969 se rozšiřovala první
liga na 16 účastníků a vznikala celostátní
druhá liga. I Spartak Hradec Králové cítil šanci
na návrat do nejvyšší soutěže, ale tu neděli
utrpěl nepříjemnou porážku 0:2 v Praze od
béčka Sparty a v tabulce klesl na šestou příčku, na postupová místa ztrácel čtyři body.
Zklamáním byla především hra, kterou mužstvo předvedlo. Bylo třeba něco změnit.
Padlo rychlé rozhodnutí: příští zápas se odehraje na starém hřišti U Nemocnice.
Návrat na milovaný stadionek přilákal v neděli 20. dubna čtyři a půl tisíce diváků. Soupeřem domácích byla Dukla Cheb a utkání
bylo jednoznačnou exhibicí. Hradečtí hráči
byli oproti utkání v Praze k nepoznání, vše

se jim dařilo. Konečný výsledek byl 5:0 (3:0),
k tomu Votroci dvakrát nastřelili tyč. Připomeneme sestavu: Janáček – Fišer, Cerman,
Huml, Kománek – Franc, Barták – Hřebec,
Němeček, Tauchen, Zikán. Při střelecké chuti
byl Zikán, který dal tři branky, po jedné přidali Tauchen a Barták. Za tři dny se objevil
na starém hřišti další vojenský oddíl – přijela
Dukla Tábor s vyhlášeným gólmanem „Bobbym“ Zlámalem, který dlouho chytal i nemožné. Až ve 33. minutě se musel sklonit
před vtipem Zikána, který ho přehodil. Za
dvě minuty zvýšil Barták na 2:0 a zdálo se,
že je o výsledku rozhodnuto. Ale přestávka
vyvedla domácí z tempa. Když v 54. minutě
Janáček, který v brance neoplýval jistotou,
Zdeněk Zikán střílí jeden ze svých
tří gólů do sítě Dukly Cheb.
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Se soupeřem z Dukly Tábor bojuje o míč Rudolf Tauchen, přihlížejí Jean-Claude Barták
a Jaroslav Fišer.
vyrobil hrubku a hosté snížili, bylo to povážlivé. Teprve závěr patřil opět dělostřelbě domácích. Barták dal třetí branku, v 74. minutě
Kománek z dálky vystřelil lehký míč, Zlámal
jej chytil, a když chtěl vyhazovat, zapomněl
se, udělal krok vzad a rozhodčí odpískal
vlastní gól.
Hradečtí mohli mít dojem, že je povolali na
vojenské manévry. Během sedmi dnů třetí
vojenský soupeř čekal v Jičíně. Místní Dukla
neměla šanci, Spartak zvítězil bez problémů
4:0. Rekordní návštěva 4000 diváků viděla
dvě branky Hřebce, jednu Zikána
a Schmidta. Těsně před koncem utkání byl
vyloučen Hřebec, v mužstvu domácích hrál
budoucí „hradečák“ Ivo Lubas.
Na závěr „vojenské“ série přijela do Hradce
Králové 4. května Dukla Praha B. Divákům
se představila sestava: Jindra – Moník, Cer-

man, Huml, Kománek – Plocek, Franc – Barták, Schmidt, Tauchen, Zikán. Na hřišti se
objevil i střídající Frank. Utkání rozhodla jediná branka Schmidta. Čtvrtá výhra v řadě
posunula hradecký Spartak na postupovou
druhou příčku v tabulce.
Chybělo pouhých šest kol do konce soutěže. Prohra v Mostě a remíza doma s Vlašimí znamenala, že poslední kolo bylo z hradeckého pohledu čekáním na zázrak. Dva
body ztrácel na Kladno a Jablonec, oba
soupeři hráli v domácím prostředí, skóre
však hovořilo pro Hradec. Zázrak se ale nekonal, druhou příčku a postup vybojovalo
Kladno.
Byla to veliká škoda, mužstvo mělo prvoligové parametry. Hradečtí fanoušci tak museli čekat další tři roky, než se nejvyšší soutěže dočkali.
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PŘÍBĚH CHORÁLU
Chorál „Černobílá, černobílá“ vznikl cestou z Budějovic
Černobílá, černobílá se řve dodnes – především, když více zápasů v kuse nedokážeme
vstřelit gól. K tomu máme blízko i teď, ale všichni věříme, že dnes to s Jihlavou zlomíme
a chorál nezazní.
Výjezd do Českých Budějovic v sezoně
2010/2011 byl zajímavý celkově. Cestou na
fotbal jsme hráli karetní hru King, při které
jsme pili různé namíchané drinky. Najednou
se ozvala rána, karty spadly na stolečku
k levé straně a vůbec celý autobus se divně
naklonil. Zastavili jsme a vylezli ven. Tam
jsme zjistili, že nám bouchla pneumatika.
Kolo jsme museli vyměnit a valili jsme do
„Budějic“ – rychle, protože čas nás tlačil.
Přijeli jsme až v průběhu zápasu, fandilo se
na dobré úrovni (jako vždy za Kotalovy éry
i za nepříznivých stavů). Prohráli jsme 0:1,
gól dal Otepka z penalty. Sbalili jsme vlajky,

buben, nasedli do „holáče“ a vyrazili domů.
Cestou jsme opět hráli Kinga, u kterého se
rozjelo téma, že nedáváme skoro žádné
góly. A tak začala tvorba. Byl to nejspíš
Black&White, kdo začal zpívat píseň Bílá,
bílá ze Včelích medvídků a v autobuse se
začala objevovat nová slova. Zpívali jsme
opakovaně a chorál pořád vylepšovali, dokud nám to pořádně neladilo, a hlavně
dokud to nezpívali úplně všichni.
Chorál jsme si zapěli poprvé na fotbale hned
o týden později v zápase doma s Baníkem
Ostrava, který jsme prohráli 0:1.
Slova chorálu:
Černobílá, černobílá,
komu by se nelíbila.
Černobílej Votrok je,
nic než Hradec Králové.
My moc gólů nedáváme,
nic si z toho neděláme,
pivo, víno, vodka, rum,
fandíme jen Votrokům!
(Kuksman ml., 2x foto: Lentilka)
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ

BRANKÁŘI

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
1

12

VÍZEK Patrik
26. 2. 1993
188 cm, 83 kg

OTTMAR Radim
8. 12. 1983
183 cm, 82 kg

OBRÁNCI

4

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

22

REALIZAČNÍ TÝM

POKORNÝ Jakub
11. 9. 1996
187 cm, 86 kg

15

KVÍDA
Jan
17. 1. 1991
192 cm, 88 kg

23

FINĚK Daniel
25. 5. 2000
186 cm, 83 kg

20

MACH Ondřej
3. 3. 1998
192 cm, 83 kg

19

KOPEČNÝ
Miloš
26. 12. 1993
178 cm, 76 kg

24

TRÁVNÍČEK Michal
25. 2. 1998
175 cm, 70 kg

21

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

25

PLAŠIL Marek
19. 12. 1985
185 cm, 77 kg

POŠTULKA Tomáš – trenér brankářů
JIŘÍK Jiří – vedoucí mužstva
KOBR Aleš – masér, kustod
KRAJÁK Ondřej – kondiční trenér
ŠOPÁK Stanislav, MUDr. – lékař
FRŤALA Zdenko
trenér
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PRÁŠIL Ondřej
asistent

KORBEL Martin, MUDr. – lékař
GRINAC Michal, MUDr. – lékař

#7 FILIP ZORVAN
ZÁLOŽNÍK
*1996

SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019

ZÁLOŽNÍCI

5

6

SOUKENÍK
Dominik
13. 7. 1999
182 cm, 75 kg

11

KATEŘIŇÁK
Jiří
25. 8. 1995
174 cm, 72 kg

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

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

VLKANOVA
Adam
4. 9. 1994
169 cm, 60 kg

18

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

14

10

27

LEIBL
Michal
7. 6. 1992
184 cm, 79 kg

17

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

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

28

ÚTOČNÍCI

9

8

16

13

ČERNÝ
Milan
16. 3. 1988
174 cm, 66 kg

7

ŠÍPEK Jakub
21. 2. 1999
180 cm, 78 kg

FIRBACHER Filip
21. 12. 2001
182 cm, 80 kg

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

DA SILVA Wesley
14. 7. 1996
184 cm, 83 kg

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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JUNIORSKÝ TÝM FC HK
Juniorka podlehla Liberci, doma porazila Bohemians
Hradecká juniorka vstoupila do nadstavbové části A nepovedeným utkáním v Liberci,
kterému podlehla 2:3. Ve druhém zápase doma porazila Bohemians 2:1, když v dramatickém závěru nejprve hosté vyrovnali a pak vstřelil vítězný gól René Kropáček.
1. kolo nadstavby A: FC Slovan Liberec U21 – FC Hradec Králové U21 3:2 (2:0)
Branky: 10. a 32. Micovčák, 84. Dvořák – 78. a 90+2. Martinec. Rozhodčí: Melichar – Kříž,
Novák. ŽK: Knejzlík – Pokorný, Vobejda. 80 diváků. Liberec: Hnízdil – Baláž, Köstl, Dvořák,
Knejzlík – Petr (87. Svetlošák), Lehoczki, Kazda, Gembický (73. Michal) – Micovčák, Yu (87.
Lábek). FCHK: Vízek – Finěk (83. Prouza), Martinec, Pokorný, Locker – Petřík (54. Kundrt),
Soukeník, Vobejda, Gjinollari – Kropáček (67. Brůža), Firbacher.
Liberec měl v prvním poločase na Městském stadionu převahu, kterou vyjádřil dvěma góly
Erika Micovčáka, prvním z penalty. Votroky držel ve hře Patrik Vízek a Jakub Martinec, který
se ve druhé půli přesunul z postu stopera na ofenzivnější post. Z něj vstřelil dva góly, ale
vzhledem k tomu, že se za soupeře trefil v závěru Miroslav Dvořák, na víc než prohru o gól
to nestačilo.
Jakub Martinec, obránce: „V první půlce jsme byli bezzubí, bez zakončení, bez důrazu ve
vápnech. Nesmí se stávat, aby byl soupeř na šestnáctce sám. Když jsme dali gól, věřili
jsme, že to otočíme, chtěli jsme do toho dát všechno. Trenér mě poslal dopředu, abych tam
něco udělal... Škoda, že to nestačilo na remízu.“

Jakub Martinec střílí hlavou první ze svých dvou gólů na hřišti Slovanu Liberec.
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2. kolo nadstavby A: FC Hradec Králové U21 – FC Bohemians Praha U21 1905 2:1 (1:0)
Branky: 14. Bičiště, 90+1. Kropáček – 90. Bederka. Rozhodčí: Machálek – Poživil, Vodrážka.
ŽK: Kundrt, Vobejda, Kropáček – Bederka. 90 diváků. FCHK: Mach – Kundrt, Finěk, Pokorný,
Locker – Vobejda – Bičiště (85. Prouza), Soukeník, Petřík (79. Brůža), Gjinollari – Kropáček.
Bohemians: Kouba – Václavík, Bederka, Vondra, Schumacher – Farkaš (73. Nátr), Buneš –
Nečas, Marhún (61. Rizvanov), Vodháněl – Koubek (73. Ugwu).
Votroci dali pěkný gól po necelé čtvrthodině, když se po centru Davida Gjinollariho trefil
Dominik Bičiště, po zbytek zápasu se ale spíše bránili. V poslední minutě základní hrací
doby vyrovnal parádní trefou z přímého volného kopu Jiří Bederka, a když už se zdálo, že
si Klokani z Hradce odvezou bod, v nastaveném čase se po Gjinollariho rohu prosadil
hlavou René Kropáček. Tři body tak zůstaly v Orlické kotlině.
René Kropáček, útočník: „Jsme rádi, že jsme vyhráli. Bohemka byla celý zápas lepší, ale
my jsme dobře bránili. Soupeř se nedostal do vápna, to bylo důležité. V nastavení, když šel
David kopat roh, ještě jsem kluky hecoval, že to tam spadne, a nakonec se povedlo.“

O výhře juniorky Hradce nad Bohemians rozhodl v nastaveném čase René Kropáček.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk.cz
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LUDĚK JELÍNEK: TRÁVNÍKU JSEM SI
VŠÍMAL UŽ JAKO GÓLMAN
Za Hradec odchytal 117 zápasů, z toho 110 v první lize. Luděk Jelínek patří mezi legendární
gólmany Votroků, dnes se ale po trávníku Malšovického stadionu prohání na sekačce nebo
s lajnovačkou. Ostatně, kvality hrací plochy si pečlivě všímal už jako aktivní fotbalista.
Kdy jsi začal pracovat jako správce stadionu?
Když jsem končil u áčka jako trenér brankářů
(2009 – pozn. red.), hledal jsem práci. A domluvil jsem se takhle s Ríšou Juklem. Ještě
když jsem hrál, říkal jsem si, že jednou budu
dělat správce. V mé době bylo vždycky
vápno vyšlapané až za hranici šestnáctky,
já jsem si dělal legraci, že až budu správce
já, bude ve vápně travička a zbytek bude
stát za prd. (směje se) Takže jsme se domluvili, začal jsem trénovat béčko a dorost
a k tomu jsem se učil tuhle práci.
Takže jsi už jako gólman sledoval kvalitu
trávníku ve vápně?
Vždycky mě to zajímalo, už odmalička. Když
jsem byl v Pardubicích, sami jsme si vápno
vydrnovali. Je to práce venku, na čerstvém
vzduchu, člověk má čistou hlavu... Vždycky
jsem k tomu měl vztah. Už jako gólman – to
by potvrdili chlapi, co dělali na údržbě v době,
kdy jsem chytal. Pořád jsem je s něčím otravoval. Brankáři jsou trochu jiní, jak se říká.
Pokud vím, studoval jsi elektřinu. Hodí se
ti to v práci?
Studoval jsem elektrotechnickou průmyslovku, slaboproud. Jenže prostě jsem ji vystudoval a od té doby jsem na to nesáhl.
Šel jsem hned na vojnu a pak jsem začal
hrát fotbal. Do elektrikařiny se radši moc nepouštím – nic o tom nevím. Když jdeš ze
školy, stejně neumíš nic a všechno tě naučí
praxe. K ní jsem se nedostal. Ale jsem z vesnice, mám spíš vztah k práci na vzduchu.
Máte v týmu správců stadionu nějak rozdělené role?
Ne, nejsme specialisti. Je na dohodě, jak si
práci rozhodíme. Jen v den zápasu máme
nějak rozdělenou práci – já lajnuju, Pepa
Hošek seká... Ale všichni umíme všechno.
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Má lajnování nějakou zákeřnost?
Jde jen o to přijít si na nějaké fígle, ale je to
jednoduché. Nikdo by si třeba nevšiml, že
jak se sekají pruhy na trávníku a jezdí se
pořád stejným směrem, vzniká na přechodu
malý schůdek. Když lajnovačku vedeš, trochu na něm poskočí. A pokud se lekneš,
uděláš vlnku, křivou čáru. Musíš to čekat
a držet lajnovačku pořád podle provázku.
Taky se musíš naučit míchat barvu – na tréninkovém hřišti šetříme, tam ji uděláme řidší,
na zápas hustější, aby to dobře vypadalo.
Nesmíš ji ale udělat moc hustou, protože jinak se ucpe tryska a navztekáš se jako blázen. (usmívá se)
Jsi typický trávníkář, který křičí na hráče,
aby nelezli do vápna?
Ne, to ne. V mé době jsme na hlavním hřišti
trénovali daleko víc než dnes. Dnes se trávník šetří, ale zase mají kluci slušnou tréninkovou plochu. My jsme měli škváru.

Luděk Jelínek odchytal za Hradec 117 zápasů.

V současnosti se Luděk Jelínek stará o Malšovický
stadion jako jeden z jeho správců.
Je těžké udělat dobrý trávník?
Musíš vědět, co je potřeba – a hlavně ti musí
pomoct počasí. Když je mokro, hráči trávník
zničí. Přes noc nový neuděláš, to pak chce
nějaký čas, takže je to o dohodě. Dnes jsou
mnohem kvalitnější podklady než dřív, voda
se vsakuje. Bývalo mnohem víc bahna.
Jak dlouho ses učil starat se o trávník?
Myslím, že se učím pořád. Přijdou nové
stroje, člověk musí poznat, jak je udržovat.
A pokud jde o grify na sekání nebo lajnování,
jeden člověk měl krásnou průpovídku, když
jsme byli na školení. Jeden kluk z vesnice
se ho ptal, jak se hnojí, jestli by mu mohl
poradit. A on mu řekl: To dvakrát poděláš
a pak už to umíš. To používám taky.
Sleduješ trávníky na jiných stadionech?
Samozřejmě. Pokaždé se podívám. Když
jsme byli s dorostem v Drážďanech na novém stadionu, provedli nás tam. Bylo to na
konci soutěže, oni postupovali ze třetí ligy
do druhé a uklízeli stadion. Dělalo to tolik
lidí, kolik tady chodí na fotbal. Mě to zajímalo, vlezl jsem patnáct metrů do hřiště a už
to jelo. Pískali na mě, hrozili... Hlídají si to.
Kde jsi viděl nejlepší trávník?
Ligová hřiště jsou krásná všude. Ale dřív,
a to je docela paradox, měli neskutečnou
trávu v Neratovicích. Rovnou, střiženou
hrozně nizoučko. Říkal jsem, že to je tím,
jak je tam Spolana a utíká jim hnojivo do
vzduchu. Takže hnojí každý den.
Táhne tě to ještě zpátky k trénování?
Když vidím gólmany, kouknu na to, s čím cvičí.
Ale je to něco jiného než za nás, říkám si, že
bych to snad už ani dělat nechtěl. Nevím, jestli
by mě to bavilo – my jsme pořád chtěli hrát
bago, ale oni pořád cvičí, chodí do posilovny...
Na gólmany se dívám. Když vidím nějakou
situaci, říkám si třeba, že tam je pozdě. Občas se bavíme s Karlem Podhajským nebo
s Oťasem, ale z hlediště to je jednoduché.
Člověk ví sám, kolik blbostí v brance udělal,
kolik dostal hloupých gólů, tak nebude dělat
chytrého. Trénování mě neláká, už jsem se
rozhodl. Chci si užít vnoučata.
V Hradci se dlouho mluví o novém stadionu. Těšíš se na něj?
No, mluví se o něm dlouho. Chtěl bych se
dožít toho, že bych na něm posekal trávu
a šel do důchodu. Ten už se mi blíží, je to za
tři roky, tak jsem zvědavý, jestli to stihnu.

A jaký máš vztah k současnému stadionu?
Staráš se o něj, ale nikdo ho nemá rád.
Já ho mám rád, ale chtěl bych, aby byl nový,
lepší. Poprvé jsem na něm chytal v přípravném zápase před vojnou, byla tady snad
Dukla Tábor a pozvali mě, aby se na mě podívali. Zachytal jsem si poločas proti Hradci
a stadion na mě udělal velký dojem. Lízátka
byla úžasná, krásně svítila, byla to hezká
podívaná. Teď bez té jedné tribuny je to
horší. Přišel jsem sem v osmdesátém šestém roce a už tehdy se mluvilo o tom, že
bude nový stadion...
Udržuješ se ve výborné kondici, hodně
jezdíš na kole. Jak ses k tomu dostal?
Na kole jsem jezdil vždycky. A pak jsem jednou koupil lepší kolo dceři, ona chtěla pánské. A jednou jsem si ho půjčil, projel jsem
se po lese a zamiloval jsem se do toho. K šedesátinám jsem si udělal radost, pořídil jsem
si dobré kolo, doufám, že se mnou už vydrží.
Elektrokolo mě neláká, možná si ho koupím,
až mi bude devadesát.
Jezdíš i na dlouhé výlety, že ano?
Jo. Úměrně momentálnímu stavu a náladě.
Třeba se v sobotu ráno probudím, vezmu si
batoh s jídlem a vracím se večer. Jedu třeba
do Špindlu nebo na Pastviny, někde se zastavím, dám si obídek, pivečko... Podívám
se na místa, kolem kterých jsem jezdil jako
fotbalista. Byl jsem na kole na jižní Moravě,
na Šumavě, v červnu se chystám do Rakouska, v plánu mám i jižní Čechy. Česko je
nádherné, je tady spousta cyklostezek...
Jakou máš nejdelší trasu?
Něco přes dvě stě. Jezdím podle nálady. Ve
všední den po práci třeba šedesát. O víkendu
mezi sto a dvě stě. Nesleduju ale, kolik najedu. Prohlížím si krajinu, jedu v pohodě, zastavím u potoka a ošplouchnu si nohy.
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... A NABÍZÍME I UBYTOVÁNÍ

ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
16. kolo (24. 11. 2018)
Ústí n/L – Chrudim
Sokolov – Vítkovice
Pardubice – Jihlava
Znojmo – Hradec Králové
Prostějov – Třinec
Táborsko – Varnsdorf
České Buděj. – Žižkov
Brno – Vlašim

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

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

17. kolo (2. 3. 2019)
Jihlava – Znojmo
Varnsdorf – Pardubice
Vítkovice – Táborsko
Hradec Králové – Sokolov
Vlašim – České Buděj.
Žižkov – Prostějov
Chrudim – Brno
Třinec – Ústí n/L

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

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

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

18. kolo (9. 3. 2019)
Vítkovice – Hradec Král.
Sokolov – Varnsdorf
Táborsko – Jihlava
Pardubice – Třinec
Znojmo – Chrudim
Ústí n/L – Vlašim
Brno – Žižkov
Prostějov – České Buděj.

0:0
2:3
1:1
4:0
4:1
0:0
6:0
0:1

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

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

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

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

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

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

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

0:1
1:0
1:1
0:1
0:0
1:0
0:1
1:0

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

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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5:1
1:0
2:1
1:1
1:1
0:0
3:1
0:0

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
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