
Liga je zpět. Hrajeme! I díky vám

Ligová fotbalová asociace děkuje všem 
záchranářům, lékařům, zdravotním sestřičkám a 
dalším obětavým pracovníkům v první linii, kteří 
se zasloužili o zvládnutí složité epidemiologické 
situace v naší zemi. Díky jejich obětavému 
nasazení se mohou v tomto týdnu naplno znovu 
rozběhnout obě nejvyšší soutěže - jako jedny z 
prvních v Evropě. V den restartu 
profesionálního fotbalu v Česku přichází Ligová 
fotbalová asociace s kampaní Hrajeme! I díky 
vám. 



M FK Vítkovice

črslo Jméno Ročník 

Brankáři: 
1 Josef Květon 1989 
30 Tomáš Netolička 2001 
20 Antonín Buček 1984 

Obránci: 

23 Radim Plesník 1996 

s Václav Cverna 1998 
29 Matěj Helebrand 1997 

33 Roman Holiš 1998 

24 Josef Celba 1995 

6 Robert Russmann 1999 

Záložníci: 

16 Jakub Bolf 1998 
10 Lukáš Kania 1997 

7 Lukáš Buchvaldek 1996 
21 Jan Matěj 1996 
9 Jakub Matoušek 1999 
8 Dominik Martišiak 2000 

17 Martin Motyčka 1985 
14 Dan Ožvolda 1996 

27 Marek Šindler 2001 

31 Oliver Putyera 1997 

útočníci: 
11 Ondfej Chvěja 1998 
13 Martin Madej 1997 

Realizační tým: 
Trenér: Ondřej Smetana 
Trenér: Jaroslav Netolička 
Vedoucí mužstva: Petr čecháček 
Trenér brankářO: Dominik Špavelko 

FC HRADEC KRÁLOVÉ
Číslo Jméno 

Brankári: 
20

12

1

Ondřej MAch
Radim Ottmar
Patrik Vízek 

Obránci: 
25

13

2

18

21

19

4

17

František Čech
Denis Donát
Jan Král
Michal Leibl
Jakub Martinec
Jan Mejdr
Otto Urma
Kristián Zbrožek

Zálolnfci: 

28

16

27

6

15

26

23

7

5

8

David Doležal
Christian Frýdek
Robert Jukl
Jiří Kateřiňák
Jakub Kosař
Daniel Procházka
Jakub Rada
Denny Samko
Dominik Soukeník
Adam Vlkanova

Útočnici: 

14

11

9

Filip Firbacher
Erik Prekop
Jakub Šípek

Realizační tým: 
Trenér: Zdenko Frťala
 Asistent trenéra: Ondřej Prášil
Vedoucí mužstva:Jiří Jiřík
 Masér: Aleš Kobr

Ročník 
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2001
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o 

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře 
může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mlad
ších 18 let na hazardní hře. 

Nejširší nabídku sázkových 
příležitostí najdeš na ifortuna.cz



Poslední mistrovské utkání:
úterý 14.7.2020 MFK Chrudim - MFK Vítkovice od 18:00



Stejně jako Vítkovice, tak i Hradec Králové dokázal jedenkrát ve své historii vyhrát titul – a to v 
sezóně 1959/1960, kdy byl v soutěži nováčkem. Následující rok se klub s více než stoletou historií 
dostal i do čtvrtfinále PMEZ, kde nad jeho síly byla až Barcelona. Dalším úspěchem je vítězství 
poháru ČMFS v roce 1995.

Ačkoliv se dá historicky Hradec Králové označit za spíše prvoligový klub, od osamostatnění České 
Republiky stihl již pětkrát spadnout a čtyřikrát postoupit zpět. Návrat do nejvyšší soutěže by si jistě 
přáli všichni příznivci Votroků, ale situaci značně komplikuje protahující se přestavba legendárního 
stadionu Pod lízátky, jak se hradeckému svatostánku dlouhé roky přezdívalo a letos nejspíše také 
postavení v tabulce, kdy dvě kola před koncem ztrácí Votroci na třetí Duklu dvě kola před koncem 
pět bodů.

Čtvrtá příčka byla hradeckému celku přisouzena také v loňské sezóně, kdy z F:NL postoupily jen 
České Budějovice. Východočechům letos úplně nevyšel vstup do soutěže, když si v prvních pěti 
zápasech připsali jen jedno vítězství. Pak tým trenéra Frťaly zabral a přiblížil se barážovým 
příčkám. 

Ovšem na jaře si v Hradci Králové opět moc vítězných zápasů neužili. Konkrétně čtyři a remíz bylo 
hned šest. Přestože na první Pardubice Votroci ztrácejí už 19 bodů, stále mají šanci si na konci 
července zahrát baráž. K úspěchu je svými góly táhne zejména třínáctigólový Adam Vlkanova, 
druhý nejlepší střelec soutěže, pak je na seznamů hráč s gólovým podílem dalších osmnáct jmen. 
V Hradci totiž začali sázet na mládí, průměrný věk hráčů je 23 let. 

STŘELCI: 13 - Vlkanova; 4 – Prekop; 3 – Zbrožek, Durděvič, Šípek, Frýdek, Martinec; 2 – Urma, 
Procházka, Mejdr; 1 – Jukl, Doležal, Soukenník, Čech, Firbacher, Leibl, Král, Rada, Samko.

POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ:
Hradec Králové – Ústí 1:0, Prostějov - Hradec Králové 2:1, Hradec Králové – Vlašim 1:0, Pardubice 
- Hradec Králové 0:0, Hradec Králové – Brno 1:1

VIZITKA NAŠEHO SOUPEŘE – FC HRADEC KRÁLOVÉ

Rok založení: 1905
Barvy: černá, bílá

POSLEDNÍ ŠANCE NA ZÁCHRANU PADLA: 
VARNSDORF - VÍTKOVICE 

Vítkovice jely na sever Čech s plánem ještě zdramatizovat boj o záchranu, ovšem Varnsdorf se 
dobře připravil a po deseti minutách vedl již o dvě branky. Ani další vývoj nenahrával Ostravanům, ti 
nakonec v klíčovém souboji padli 1:3.

Po úspěších v posledních zápasech chtěla družina Ondřeje Smetany zabojovat o první jarní 
vítězství a zároveň šanci na záchranu na půdě Varnsdorfu. Pro něj to byla také klíčová bitva o 
setrvání v soutěži. Vítkovické mužstvo s několika změnami v sestavě ovšem do klíčového duelu 
vstoupilo hodně špatně.  Už ve čtvrté minutě dostal přihrávku za obranu Breda, prosmýkl se kolem 
Russmanna, z brankové čáry přihrávkou našel volného Patrika Schöna a ten z blízka poslal domácí 
do vedení.

Modrobílí se snažili rychle odpovědět, leč scházela jim v přihrávkách přesnost. A tak přidali další 
zásah. Heppener centrem z levé lajny našel hlavu Adam Ondráčka a ten umístil míč pod břevno 
vítkovické branky. První střelecký pokus Ostravanů obstaral Martišiak, po teči z toho však byl jen 
roh, který další vzruch nepřinesl. Další zajímavé chvíle ovšem první pětačtyřicetiminutovka 
nepřinesla, poněvadž Varnsdorf byl s důležitým náskokem spokojen a hosté si nedokázali 
vypracovat žádnou slinou příležitost.

Po změně stran měl příležitost skórovat Kania, ale Samoel byl rychlejší a zmařil vítkovickou 
příležitost. Brankář severočeského celku musel vytáhnout ještě lepší zákrok o chvíli později proti 
ráně Martišiaka. Míč byl zastaven skutečně až na čáře domácí branky. Vítkovická převaha však byla 
potrestána další brankou. Centr Barace umístil hlavou za záda Květona David Breda, domácí rázem 
vedli už 3:0. Breda byl aktivní a mohl přidat i další branku, leč podruhé na Květona nevyzrál.

Ostravané už v těžké situaci nedokázali na vývoj utkání reagovat. Přesto alespoň trochu radosti 
hostujícímu týmu přinesl přímý kop ve druhé minutě nastavení. Ondřej Chvěja jej zahrál parádně a 
míč poslal přesně pod břevno domácí branky. Krásný fotbalový moment však již nic nezměnil na 
prohře 1:3, jenž odsoudila Vítkovice k sestupu.

FK VARNSDORF - MFK VÍTKOVICE 3:1 (2:0)

Branky: 4. Schön, 9. Ondráček, 68. D. Breda – 90+2. Chvěja. ŽK: 59. Barac – 66. Plesník, 88. 
Chvěja, 90. Matoušek. Rozhodčí: Adámková – Kotík, Lakomý.

Varnsdorf: Samoel – Barac, Kouřil, M. Kubista, Heppner – Bláha (C), Kocourek – D. Breda, 
Ondráček (84. Zezula), Šimon (90. L. Novák) – Schön.

Vítkovice: Květon – Helebrand, Plesník, Russmann, Bolf –  Motyčka (57. Macej) , Kania, Chvěja, 
Ožvolda (C) (85. Dziuba), Buchvaldek (76. Matoušek) – Martišiak.

3:1



ZPODPOŘTE 'NÁŠ KLUB DÍKY INICIATIVĚ #ZASVUJTYM! 

FORTUNA:L/GA je zpět! Jak to krásně zní! Složité 
období jsme společně přečkali a nyní se můžeme 
naplno radovat ze znovuzahájené sezony, Klub bude 
opět hrát zápasy. Generální partner ligy, sázková 
kancelář Fortuna, se rozhodl pomoci všem klubům české 
první i druhé nejvyšší fotbalové soutěže a jen na vás 
nyní záleží, kolik svojí aktivitou vyberete penězi Do 
projektu #zasvujtym se může zapojit každý 
prostřednictvím sociálních sítí a Fortuna za každého 
fanouška, který projeví podporu svému klubu, pošle do 
společného klubového fondu 100 Kč. Vyšplhá se částka 
přes sto tisíc nebo dokonce k milionu? To bude záležet 
pouze na vás! 

Fortuna s nápadem vyjádřit klubům, realizačním týmům a samotným hráčům podporu 
alespoň virtuální cestou. Fotbal je o emocích, zápasy prožíváme různě, ale všichni 
maximální mírou! 

Zařvěte si, zazpívejte, zabubnujte, mávejte šálou, nahrajte se, vyfoťte se, prostě 
vyjádřete svoji obvyklou emoci, když byste byli přímo na stadionu a podporovali klub! 
Nahrajte to na Facebook pod soutěžní příspěvek nebo na svůj lnstagram s hastagem 
#zasvujtym a Fortuna za každý takový příspěvek pošle finanční pomoc na podporu 
prvoligových a druholigových klubů. Když u svého příspěvku označíte Fortunu, případně 
nominujete další své kamarády - fanoušky, je větší šance, že se do polečného fondu 
vybere na podporu klubů více peněz. V projektu #zasvujtym pomáhá doopravdy každý 
fanoušek! 
Jak se zapojit: Nahrát se, či vyfotit,jak podporuji svůj týmu. 
Kam to mám poslat: Stačí nahrát pod soutěžní příspěvek na Facebook nebo na svůj 
lnstagram s hastagem #zasvujtym 
Komu pomůžu: Fortuna za každý příspěvek pošle 100 Kč na společný klubový fond. 
Co za to: Vybrané příspěvky odmění Fortuna dresy, šálami, bonusem na sázení, či se 
můžete objevit v živém vysílání 02 TV Sport 

Hráči už se zapojili, Přidáte se také? (za natočení videa hráčům děkujeme :)) 

-

Prosíme fanoušky, aby při mistrovském utkání nepoužívali
znaky rasistického chování (skandování, urážky a
výkřiky, bannery v hledišti atd.) a pokud podle  názoru 
rozhodčího LFA bude mít toto chování diváků přímý dopad 
či intenzitu v souladu s Pravidly fotbalu utkání, může být 
utkání přerušeno, pozastaveno nebo ukončeno.



SHRNUTÍ SEZÓNY 2019/2020

Vítkovičtí fotbalisté po loňské úspěšné sezóně ve F:NL pod vedením trenéra Balcárka neprožili 
nejlepší přípravu a dobrá forma je neprovázela ani v prvních ostrých zápasech. Po prohře s 
Chrudimí a v Jihlavě přišly první body až za vítězství 4:2 nad Vyšehradem. To už tým v 
rozběhnuté sezóně doplnili Lukáš Buchvaldek, později se přidal také Filip Zorvan. Oba záložníci 
výrazně zvýšili ofenzivní kvalitu ve středu pole a druhý jmenovaný jistě působil k nejlepším na 
hřišti. Přesto radosti na podzim bylo pramálo a body nepřicházely. 

Výjimkou byl domácí zápas se Sokolovem, jenž skončil vítězstvím 4:0, ten tým nakopl k prvnímu 
bodu z venku, konkrétně za remízu 1:1 v Ústí nad Labem. Dobře to vypadalo také v Třinci, jenže 
dobrý výkon odmítl bodově odměnit krásnou ranou Bedecs. To už vítkovický tým stihl opustit 
pohárovou soutěž, kdy v Kroměříži ještě dokázal postoupit na penalty, stopku mu však po 
matném výkonu vystavili Hlučíně.

Závěr podzimu přinesl křeč a zhoršení výkonů, bod přinesla jen remíza s Varnsdorfem. Po 
prohře 0:3 v Hradci Králové pak tým opustilo trenérské duo Balcárek-Paul, jež se přestěhovalo 
do Opavy. Narychlo povolaný Lubomír Luhový pak dokázal s Vítkovicemi urvat bod za remízu 
1:1 s Jihlavou, což byla alespoň pozitivní tečka, jak výkonem, tak herně, za nepovedenou první 
polovinou soutěžního ročníku.

V zimě se týmu jal trenér Ondřej Smetana a utužila se také spolupráce s Baníkem Ostrava. 
Hostování skončila Zorvanovi a Surzynovi. Odešel také Stříž, Klusak, Bzirský či Kovařík. 
Naopak se do týmu vrátil útočník Macej, záložník Ožvolda a obránce Celba. Obranu vyztužil 
opavský Helebrand a tým doplnili další hráči ze Slezské. Tým se nabudil dobrou přípravou, a 
hlavně vysokým počtem vstřelených branek, jenže na Vyšehradě nenaplnil očekávání a prohrál 
1:4. To už týmu chyběl dlouhodobě zraněný záložník Matěj.

Po skoro tříměsíční pauze zaviněné pandemií přijel na Městský stadion Žižkov a byť domácí byli 
lepší, nevyužili své šance a chvíli před koncem se z holomajzny prosadil Žežulka. Podobně to 
vypadalo i v dalších zápasech, kdy se tým Ondřeje Smetany prezentoval dobrou hrou, jenže 
body vždy těsně unikly. Klíčové zápasy o záchranu s Vlašimí a Sokolovem pak vítkovické 
mužstvo absolutně nezvládlo a záchrana se začala stávat pouhou teorií. Přesto tým nakopla 
výhra 3:1 nad Ústím, bod v Líšni a povedené derby s Třincem, kterému nechybělo vůbec nic a 
šlo o nejlepší utkání sezóny. Následný důležitý duel ve Varnsdorfu, který by znamenal ještě 
naději se o setrvání ve F:NL porvat, však znovu přinesl prohru 3:1, jenž jen stvrdila pád do 
MSFL, tedy alespoň ten sportovní. Je stále otázkou, jak dopadne situace ve skupině o záchranu 
ve F:L a jaké to bude mít důsledky. Střeleckou formu tak v modrobílém dresu našel alespoň 
Ondřej Chvěja, jenž je dvě kola před koncem se sedmi góly nejlepším střelcem.
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