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VŠESPORTOVNÍ STADION HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 7. září 2008 v 17.00 hod.
Zápas 6. kola – II. liga

FC Hradec Králové – FK Dukla Praha

ZA

LO

ŽENO V PLZ

NI

R O K U 18 6 9

ZA

LO

ŽENO V PLZ

NI

R O K U 18 6 9

Program 6. kola (6.–7. 9. 2008)

Program 7. kola (13.–14. 8. 2008)

Hradec Králové – Dukla
Opava – Třinec
Ústí n. L. – Jihlava
Sparta „B“ – Vítkovice
Bohemians 1905 – Most
Fulnek – HFK Olomouc
Karviná – Sokolov
Slovácko – Čáslav

Jihlava – Karviná
Dukla – Ústí n. L.
HFK Olomouc – Opava
Třinec – Slovácko
Most – Hradec Králové
Čáslav – Fulnek
Sokolov – Sparta „B“
Vítkovice – Bohemians 1905
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
FK Dukla Praha, a.s.
Před jedenácti lety skončila éra slavné Dukly
Praha. Už předtím, v létě 1994, klub poprvé
ve své historii, sahající k 1. říjnu 1948,
sestoupil. Nedostatek prostředků a nevyjasněné vztahy fotbalu jako takového s armádou
vedly k tomu, že Dukla se přihlásila jen do
třetí ligy.
Hrála ji dva roky a až dohoda s 1. FC Příbram
znamenala možnost hrát na Julisce profesionální fotbal, konkrétně druholigový. Trenér
Ladislav Škorpil sestavil silný tým, který s přehledem vybojoval postup a navíc přidal účast
ve finále Poháru ČMFS. Jenže závěrečný druholigový zápas ročníku 1996/97 byl na
Julisce posledním. Profesionální prvoligová
licence a liga putovaly do Příbrami.
V Praze však zůstává všech osm mládežnických celků, které nesou stále tradiční název
Dukla Praha. Vedení mládeže pak na jaře
roku 1998 zakládá občanské sdružení FK
Dukla Praha a prostřednictvím delimitační
smlouvy se odděluje od FC Dukla a. s.
V Příbrami se od sezóny 1998/99 objevuje
v názvu klubu jméno města, ve kterém ligové
mužstvo hraje svá utkání, a poté se mění také
název příbramského klubu, zatímco v Praze
působí bez přerušení mládežnické týmy FK
Dukla Praha.
Hráči, kteří končili mládežnický věk, však
postrádali v klubu uplatnění a návaznost
v podobě mužstva dospělých. FK Dukla
Praha proto v roce 2001 získala spojením
s Duklou Dejvice k mládežnickým týmům
právě chybějící mužstvo dospělých a vrátila
tak klubu zpět ucelenou kontinuitu.

Jméno slavného klubu se tak po krátké odmlce znovu objevuje v soutěži dospělých –
v pražském přeboru. Avšak mužstvo se potýká s nedostatečným počtem kvalitních hráčů,
kádr je pravidelně doplňován o dorostence,
a tak klub po dvouletém působení v páté nejvyšší soutěži v sezóně 2002/03 sestupuje
do I. A třídy. V té krize vrcholí a »A« mužstvo
se po podzimní části sezóny potácí nad pásmem sestupu.
V zimní přestávce ovšem dochází k výraznému zvratu. Do FK Dukla Praha vstupuje silný
ekonomický partner, přicházejí kvalitní hráči
a dochází tak k celkové stabilizaci v klubu.
Mužstvo bez ztráty bodu v jarní části sezóny
2003/04 mění sestupové starosti v postupovou radost a otáčí kormidlo svých dějin zpět
ke světlejším zítřkům.
K významnému posunu došlo před začátekem ročníku 2007/08. Majitel klubu Fotbal
Jakubčovice se rozhodl převést druholigovou
licenci na nově vzniklou akciovou společnost
FK Dukla Praha. Po deseti letech se tak na
Julisku vrátil profesionální fotbal. Začínalo se
téměř na zelené louce, bylo potřeba sestavit
kádr hráčů, vybudovat strukturu klubu.
V těžké konkurenci bojovala Dukla prvním
rokem o záchranu, ale druholigovou příslušnost uhájila.
Po skončení ročníku, v červnu 2008, došlo
k prodeji akcií klubu a objevil se nový partner,
což se téměř okamžitě projevilo zkvalitňováním kádru. Jako první přišli zkušení fotbalisté
– střední obránce Jiří Novotný a útočník
Michal Kolomazník.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk .cz
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SOUPISKA FK DUKLA PRAHA, a.s.
II. liga – podzim 2008
Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

1
12
30

RADA Filip
PLÁNIČKA Jakub
SVOBODA Martin

5. 9. 1984
25. 12. 1984
2. 1. 1975

3
8
9
14
22
25
26

KUČERA Ondřej
NOVOTNÝ Jiří
VOREL Jan
KUDĚLA Radek
DANĚK Jan
PALŠA Vladislav
MIKULA David
ŠMÍD Michal

5. 3.
7. 4.
1. 9.
3. 1.
12. 11.
8. 10.
30. 3.
10. 10.

1987
1970
1978
1985
1982
1981
1983
1986

(návrat z host. v Motorletu)
(přestup z Ružomberoku)
(přestup z Arisu Limassol)

4
5
6
7
8
10
19
24

BELLO Bebatound
LUDAČKA Jaroslav
BALÁT Vladimír
GEDEON Patrik
HUBKA Jan
HANUS František
HOZDA Miroslav
MALÝ Petr

6. 10.
23. 10.
1. 2.
19. 7.
23. 7.
22. 4.
6. 5.
1. 6.

1989
1980
1987
1975
1981
1982
1986
1984

(host. ze Žiliny)

9
11
21
17

KULVAJT Tomáš
KOLOMAZNÍK Michal
SVATONSKÝ Jan
ZELENKA Luděk

13. 4.
20. 7.
12. 5.
11. 9.

1979
1976
1984
1973

(přestup z Mostu)

(host. z Č. Budějovic)

(host. ze Žiliny)
(přestup z Mostu)
(přestup z Ovčár)
(host. z Jablonce)
(přestup z Bohemians 1905)
(přestup z Unterhachingu)
(přestup z Jablonce)

Realizační tým: Hlavní trenér – Gunter Bittengel, Tomáš Obermajer, Jan Fiala - asistenti
Tabulka II. ligy, sezóna 2008/2009, po 5. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Čáslav
Bohemians 1905
Jihlava
Most
Hradec Králové
Třinec
Sokolov
Opava
HFK Olomouc
Karviná
Slovácko
Fulnek
Sparta Praha B
Ústí nad Labem
Dukla Praha
Vítkovice

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

0
1
2
0
2
2
1
1
1
0
2
2
2
0
2
0

0
0
0
2
1
1
2
2
2
3
2
2
2
4
3
5

9:3
7:2
7:4
5:6
10:7
3:2
7:3
8:6
5:6
6:7
4:3
5:6
3:4
5:12
3:7
2:11

15
13
11
9
8
8
7
7
7
6
5
5
5
3
2
0

(6)
(7)
(2)
(0)
(2)
(-1)
(1)
(-2)
(-2)
(0)
(-1)
(-1)
(-1)
(-6)
(-7)
(-6)
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
4. kolo: FC Hradec Králové – FK Ústí n.L. 5:2 (2:2)
Po dvou utkáních venku se představili
hradečtí plejeři opět na domácí trávě
Všesportovního stadionu. Hradečtí se
ujali vedení, ale soupeř vyrovnal a stejná
situace se opakovala ještě jednou do
změny stran. Z kabin však přišlo úplně
jiné mužstvo. Akce střídala akci a Severočeši můžou být rádi, že na cestu
domů dostali jen tři branky! Skvěle se
uvedl zejména Jiří Kaufman, který rozhýbal zálohu a ještě vstřelil dvě hezké branky! Další dvě branky přidal Pavel Dvořák
a jednu Roman Fischer.
Oldřich Machala: „Spokojenost s třemi body, ale
v první půli jsme udělali dvě
chyby a inkasovali zbytečně
dva góly. První po standardce a druhý v 45. minutě.
A místo toho, abychom vedli
3:0 a byl zápas rozhodnut, tak jsme museli
změnit rozestavění. Jsem rád, že jsme utkání
nakonec zvládli a vyhráli vysokým rozdílem!“
Roman Fischer: „Vyhráli
jsme 5:2, to je paráda a celý
zápas jsme měli pod kontrolou! Škoda gólů, které dostáváme, to je zbytečné. A moje
branka? Byl to odražený
balón a chtěl jsem jenom trefit branku. Naštěstí to tam spadlo. Jsem rád!“
Jiří Kaufman: „Po dvou zápasech venku, kdy
jsme získali jenom jeden bod jsme potřebovali bezpodmínečně vyhrát a získat doma tři.

S tím jsme šli do utkání.
Během zápasu se objevili
fáze, kdy to bylo trošku nějak
na vážkách. Ale určitě jsme
všichni spokojeni a rádi, že
jsme nakonec ty góly dali a tři
body získali. Nastoupil jsem
zase o poločase a hrál jsem za útočníky a měl
jsem zkvalitnit a doplnit útočnou činnost.
Nakonec se to povedlo a i díky mým dvou
gólům jsme vyhráli 5:2! A moje branky? První
padl po centru Pavla Černého. Ivo Svoboda
mně dal míč zpátky hlavou a já ho trefil z voleje na přední tyč. Při druhém jsem rozjel akci
středem, narazil si míč s Pavlem Černým,
zpracoval ho a gólmana lobnul.“
Pavel Dvořák: „Do utkání
jsme vstoupili dobře a dali
rychlý gól, což nám pomohlo! Měli jsme soupeře „na
lopatě“, měli jsme je „dorazit“
a vstřelit druhou branku.
Zápas by byl rozhodnut mnohem dřív! Naopak soupeř ze standardky
vyrovnal a to samé se nám stalo i po druhém
gólu. Dostali jsme šatnáře. Ve druhé půli jsme
dali tři góly a mohlo jich být víc! Měl jsem velkou šanci a mohl dát hattrick! A moje branky?
První padl po perfektně zahraném rohu
Tomášem Rezkem a míč jsem hlavičkoval
před malým vápnem. Při druhé brance zahrál
skvěle Jirka Poděbradský balón za obranu,
gólman špatně vyběhl a míč jsem trefil podle
brankáře do branky.“
Připravil Petr Přibík

4. kolo II. ligy, 24. srpna 2008:
FC Hradec Králové – Ústí n. L. 5:2 (2:2)
Branky: 41. a 51. Dvořák, 57. a 63. Kaufman, 5. Fischer – 39. Valenta, 45. Martykán.
Rozhodčí: Adámek – Pospíšil, Marek. ŽK:
Franc (Ústí). Diváci: 1410.
FC HK: Lindr – Němeček, Chleboun, Wozniak

(46. Přibyl), Poděbradský – Svoboda, Fischer,
Vít (46. Kaufman), Rezek (78. Kalousek) –
Černý, Dvořák. Trenér: Machala.
Ústí n. L.: Novák – Dvořák, Džuban, Valenta,
Bartoš – Franc, Martykán (82. Rosocha),
Volek, Škoda, Benčík (68. Veverka) –
Rudnyckyj. Trenér: Habanec.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
5. kolo: Vysočina Jihlava – FC Hradec Králové 1:1 (1:1)
V dalším utkání na hřiště soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na Vysočinu do
Jihlavy. Domácí slavili 60 let od založení
klubu. Naši borci se ujali vedení, ale
Jihlava vzápětí vyrovnala. V závěru poločasu a ve druhé půli jsme měli několik
rychlých akcí, ale skóre se už nezměnilo
a tak utkání skončilo remízou.
Oldřich Machala: „Z naší
strany povedený zápas. Tím
myslím po herní stránce.
Vedeme 1:0 a soupeř je
vlastně na kolenou, my ho
přehráváme a pak dostaneme hloupý gól z dálky, ze 30
metrů. Necháme soupeře vlastně vydechnout. Druhou půli hrajeme, dá se říct skoro
na jednu branku. Máme spoustu situací,
které by jiné mužstvo dohrálo. Z toho pohledu ztráta dvou bodů, protože jsme měli na
vítězství. Ten herní projev byl velmi dobrý, ale
venku nás trápí koncovka!“
Jiří Lindr: „V Jihlavě jsme
předvedli výborný výkon,
hlavně z hlediska obranné
fáze, kdy jsme se poučili
z těch chyb, které jsme dělali s Ústím. Rychle jsme skórovali, když Pavel Dvořák dal
nádhernou branku. Bohužel pak přišel trestňák, kde jsem dostal gól na svoji stranu, když
jsem udělal hloupý úkrok za zeď. Beru ten gól
na sebe, myslím si, kdyby ten gól napadl, tak

jsme tam vyhráli. V dalším průběhu utkání
jsme pořád kontrolovali hru, kluci hráli výborně, kompaktně, ale už jsme nedotáhli žádný
brejk a dali rozhodující gól. Myslím si, že
s takovými výkony budeme hrát hodně vysoko!“
Jiří Vít: „Odehráli jsme kvalitní zápas s dobrým soupeřem. Na obou mužstvech
bylo vidět snaha hrát dopředu útočný fotbal. Dostali
jsme se do vedení po pěkné
individuální akci Pavla Dvořáka. Pak jsme dostali laciný gól, což se nám
stává často v posledních zápasech. Ve druhém poločase jsme se už do žádné vyložené
šance nedostali, chyběla nám chytrá nahrávka dopředu na útočníka nebo proměnit pěkný
centr. Výsledek tomu zápasu odpovídá.“
Pavel Dvořák: „Je to bod
z venku a to je dobré! I když
jsme měli na vítězství, dali
rychlý gól v 15. minutě a ujali
se vedení! Škoda, že jsme
nepřidali další branku, místo
toho jsme za sedm minut zbytečně inkasovali. Ve druhé půli jsme mohli
lépe dohrát naše brejky a vyhrát. A zase na
druhou stranu bod z Jihlavy není špatný.
A moje branka? Dostal jsem balón do křídla,
obešel jsem obránce a z rohu velkého vápna
jsem zkusil levou vystřelit na zadní tyč a spadlo to tam.“
Připravil Petr Přibík

5. kolo II. ligy, 29. srpna 2008:
Vysoč. Jihlava – FC Hradec Král. 1:1 (1:1)
Branky: 24. Kadlec – 17. Dvořák. Rozhodčí:
Býma – Kordula, Večeřa. ŽK: Rabušic –
Černý, Svoboda, Vít, Dvořák. Diváci: 2350.
Sestavy: Jihlava: Vojáček – Gabriel, Tlustý,
Kadlec, Vepřek – Veselý (61. Oliveira), Gába,

Lovětínský (61. Schneider), Cihlář – Rabušic
(77. Vácha), Faldyna. Trenér: Marko.
Hradec Králové: Lindr – Vít, Němeček,
Chleboun, Poděbradský – Svoboda (59.
Válek), Fischer, Černý (74. Krejcar), Rezek
(85. Přibyl) – Dvořák, Kaufman. Trenér:
Machala.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
2. kolo Poháru ČMFS: Bohemians 1905 – FC HK 1:3

Karel Podhajský: „Vstup do
utkání jsme zvládli nádherně,
když kluci dali po krásných
akcích parádní dva góly.
Škoda jen, že Milan Válek na
konci poločasu nedal třetí
branku, neboť by jsme měli
větší klid! Ve druhé půli jsme věděli, že
Bohemka určitě svůj tlak vystupňuje a pomůžou jim k tomu skvělí diváci, což se taky potvrdilo. Po mnoha standardních situacích si
domácí tlak vytvořili. Po teči dali šťastný gól,
ale nám se až v závěru podařilo Ondrou
Pacákem rozhodnout! A co chycená penalta?
K jejímu chycení mně paradoxně pomohla
Bohemka. Včera jsem se díval na její internetové stránky a na nich byla fotka kam Adam
kope penaltu! Tak jsem se jen modlil, aby ji
šel kopat on a ono to vyšlo!“
David Kalousek: „Bohemku jsme překvapili
nátlakovou hrou a ze začátku jsme vstřelili dva
góly. Hráli jsme dobře, ale ve druhé půli jsme

si trošku ten náš výkon sami
pokazili. Domácí vstřelili kontaktní branku a to je posadilo
na koně. Pak začali nakopávat dlouhé míče před naši
branku, bojovali a bojovali.
Přišla penalta po souboji,
kterou však domácí nedali a my kontrovali na
3:1. Vítězství a jsme spokojeni!“
Jakub Chleboun: „První
poločas se nám hodně povedl, dali jsme dvě branky
a uklidnili se! Po změně stran
nás soupeř zatlačil, zbytečně
jsme ztráceli míče a dostali
kontaktní branku. V závěru
Karel Podhajský chytil penaltu, to bylo moc
důležité a potom jsme vstřelili třetí gól. Je to
pro nás moc cenné vítězství!“
Jiří Kaufman: „Zápas měl
dva rozdílné poločasy. V tom
prvním jsme předvedli kvalitní
výkon a zaslouženě dali dvě
branky a mohlo jich být i víc!
Po změně stran jsme věděli
co nás čeká. Domácí nás
zatlačili standardními situacemi k vápnu
a proti tomu jsme celých 45 minut bojovali.
Měli jsme několik brejků, ale ty nám nedopadly. V závěru jsme měli štěstí, když domácí
nedali penaltu. Pak jsme dali na 3:1 a bylo
hotovo! A moje branka? Jirka Krejcar rychle
rozehrál trestný kop, narazil jsem si míč
s Pavlem Dvořákem a z první jsem vystřelil
šajtlí na přední tyč. Byl to pěkný gól!“
Připravil Petr Přibík

2. kolo Poháru ČMFS, 2. září 2008:
Bohemians 1905– FC HK 1:3 (0:2)
Branky: 75. Morávek – 7. Kaufman, 9.
Svoboda, 90. Pacák. Rozhodčí: Hrubeš.
ŽK: 2:5. Diváků: 2420.
Boh. 1905: Havránek – Karal, Pávek (46. Lu-

káš), Nikl, Rychlík – Moravec (64. Škoda), Hašek, Adam, Róth (46. Kunášek) – Bálek, Morávek
FC HK: Podhajský – Přibyl (81. Vít), Němeček, Chleboun, Kalousek – Svoboda, Fischer,
Krejcar, Válek (74. Pacák) – Kaufman,
Dvořák (64. Černý)

Po vítězství v Živanicích zajížděli naši
borci ve druhém kole Poháru ČMFS do
Prahy k utkání s Bohemians 1905. Zápas
se hrál v pověstném „Dolíčku“. Měli jsme
výborný vstup do utkání a již v 9. minutě
jsme vedli 2:0 po brankách Kaufmana
a Svobody. Domácí patnáct minut před
koncem dali kontaktní branku a v 88.
kopali penaltu, kterou však brankář
Podhajský chytil. Poslední slovo měli opět
Hradečáci, když Pacák v 90. minutě
nechytatelnou dělovkou upravil na konečných 3:1!
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ROZHOVOR
se záložníkem Milanem Válkem – novým hráčem v FC HK
Milan Válek (* 28. října 1982)
Předcházející působiště:
TJ Dolní Němčí (žák), Slov.
Slávia Uherské Hradiště
(žák, dorost), 1.FC Synot (2.
liga), FK Kunovice (2. liga),
1.FC Slovácko (1. liga), FK
Mutěnice (MSFL).
Do utkání s FC Jihlava jsi naskočil v 59., tedy
více jak na půl hodiny. S jakými pocity?
Na hřiště jsem přišel za situace, kdy jsme
hodně útočili a můj úkol byl rozhýbat stranu
a vyprodukovat nějaké centry do šestnáctky.
Byl jsem určitě rád, že jsem mohl naskočit
a být přítomen v mistrovském utkání. Mrzí mě
však, že jsme nedokázali strhnout vítězství na
naši stranu.
Jak probíhal tvůj přestup do černobílého
dresu?
Zájem Hradce byl již od konce minulé sezóny, avšak malinko přestup přibrzdilo zranění.
Chtěl jsem do nového prostředí přijít stoprocentně zdráv a připraven, proto jsme se
s vedením klubu domluvili až po 4. kole.
Jak jsi se sžil s týmem?
Kluci v kabině mě přijali perfektně, což jsem
rád. Měl jsem z toho trošku obavy. Jsem tu
teprve týden, ale již za tak krátkou dobu jsem
poznal, že je tu dobrá parta. Z dřívějška jsem
osobně znal pouze Fíšu (Roman Fischer)
a zbytek většinou jako protihráče na hřišti.
Jak na tebe Hradec Králové, jako město,
působí? Měl jsi již příležitost si ho prohlédnout?
O Hradci jsem slyšel, že se jedná o velmi

hezké město, což se mi i potvrdilo. Kluci mě
o víkendu vzali do města na kafe, takže jsem
měl možnost již malou část Hradce poznat.
Pocházíš z jižní Moravy, což je kraj vína. Bylo
již v tomto smyslu nějaké zápisné?
Na to zatím čas nebyl. Ale do budoucna s tím
počítám. Klukům něco dobrého přivezu.
Jak na tvůj přestup reagovala tvoje rodina,
resp. tvoje lepší polovička?
S přítelkyní jsme samozřejmě přestup probírali a shodli se na tom, že to určitě bude pro
moji další kariéru dobrý krok. Vzhledem
k tomu, že přítelkyně má v Hradišti (Uherské
Hradiště) zaměstnání a dodělává vysokou
školu, tak tady se mnou nemůže být. Proto
bude za mnou dojíždět. Víme, že to nebude
jednoduché, ale v tomto směru máme jeden
ve druhém velkou oporu. Rodiče mi také přestup schválili a fandí mi.
Přišel si z MSFL z týmu Mutěnic. Na jejich
webových stránkách tě fanoušci docela
vyzdvihovali.
Fanouškům v Mutěnicích se nejspíš můj styl
hry líbil a možná i proto, že jsme hráli o čelo
tabulky a dařilo se nám, tak šel i můj výkon
nahoru.
Zde v Hradci je již z před sezóny vyhlášen
atak postupových příček. Jsi na to připraven?
I tohle bylo jedna z příčin, proč jsem do
Hradce přišel. Vím, že klub má postupové
ambice a věřím, že týmu pomůžu ke splnění
vytýčených cílů.
Děkuji za rozhovor a hodně štěstí v černobílém dresu.
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Dorosty, žáci
3. kolo 1. ligy staršího dorostu: FC Hradec Králové – SFC Opava 1:1 (0:0)
Branka: 92. Voltr (PK). Sestava: Holý – Žák, Klouda, Kábrt, Ramba – Pártl (75. Bárta), Lacina,
Novotný (14. Musil), Braun (65. Frňka) – Korba, Voltr
Trenér Luboš Prokopec: „Zápas s Opavou byl z našeho pohledu vyloženě smolný. V prvním
poločase jsme nastřelili dvě tyče a jedno břevno, soupeř vykopával dvakrát míč z prázdné branky. Ve druhém poločase hostující brankář nejdříve zneškodnil šanci Pártla. Za několik minut
jsme si vstřelili vlastní branku. Díky velkému nasazení a touze po vyrovnání jsme vstřelili branku
z pokutového kopu v nastravení po faulu na Korbu. Zápas se mi hodnotí těžce, protože výsledek je nespravedlivý, zasloužili jsme si vyhrát.“
3. kolo České ligy staršího dorostu: FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 7:2 „B“ (4:0)
Branky: 47. Koza (pen.), 86. Sanislo. Sestava: Teichman – Langr, Kudláček, Libřický (46.
Fišer), Matoušek (32. Šimon), – Schwarz, Chromek (42. Klapkovský), Koza, Kliment – Bastin
(65. Sanislo), Jeřábek
Trenér Martin Barbarič: „Soupeř nás přehrával jak fyzickou vyspělostí tak velikým důrazem
v osobních soubojích. Hráči se s tímto důrazem nedokázali vyrovnat a prohrávali každý souboj.
Velice špatný výkon podala především obrana.“
3. kolo 1. ligy mladšího dorostu: FC Hradec Králové – SFC Opava 0:1 (0:1)
3. kolo České ligy mladšího dorostu: FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové „B“ 2:0 (0:0)
Sestava: Vízek – Ježek, Hegr, Kučera, Bat.ka- Bodlák, Hloušek, Ptáček, Krejčík (65. Novotný)
– Vilímek (51. Prát), Krátký (58. Jukl )
Trenér Jaroslav Novotný: „Po herní stránce jsme sehráli velice dobré utkání. Bohužel jsme
nevyužili čtyři vyložené šance a soupeř nás potrestal.“
3. kolo České ligy starších žáků: FC Hradec Králové – AC Sparta Praha 2:1 (1:0)
Branky: 25. a 4. Paulů. Sestava: Zavřel – Paulů, Bönisch, Pluhovský, Ježek, Pago
(36.Brabec), Bláha (60.Cvejn), Urbanec, Langr F. – Týfa (48.Provazník), Gabriel (65.Langr M.)
Trenér Robert Zbudil: „Na Háječku se v sobotu hrálo výborné žákovské utkání, kdy se hrál
vynikající fotbal na obou stranách. K vidění bylo mnoho šancí ke vstřelení branek. Po naší dobře
zahrané standardní situaci, kterou zahrával Pago, vstřelil úvodní branku Paulů. Po přestávce
hosté vyrovnali. Ovšem nás to nezlomilo a po rohovém kopu Paulů druhou brankou zajistil naše
vítězství. Toto vítězství bylo zasloužené, jelikož jsme ještě nastřelili dvě břevna a jednou tyč.“
3. kolo České divize starších žáků:
FC Hradec Králové „B“ – AFK Chrudim 1:1 (1:0)
Branka: 1. Soumar. Sestava: Žaloudek – Duben, Kadavý (40. Drozd P.), Vobejda, Klouček (58.
Drozd D.) – Soumar (36. Kraják), Sixta – Kosař, Matějka, Mládek (60. Drapák), Kotek
Trenér Petr Huf: „Do utkání jsme vstoupili skvěle, kdy jsme ve 20 vteřině vstřelili branku. Poté
následovalo několik nepřesností, čímž jsme podpořili aktivitu Chrudimi. Do konce 1. půle se již
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ
Dorosty, žáci
hrála vyrovnaná partie. Úvod 2. půle byl ve znamení zlepšení naší kombinační hry a vyrážení do
rychlých protiútoků hostů. Po obdržené brance jsme absolutně převzali iniciativu na naši stranu, zejména ve středu pole. Bohužel branka se nám již vstřelit nepodařila díky nepřesné finální příhře. Děkujeme všem aktérům za příjemnou podívanou.“
3. kolo České ligy mladších žáků: FC Hradec Králové – AC Sparta Praha 0: 0
Sestava: Ordelt – Lekeš (44. Khol), Majurník (25. Breda), Hrabar, Bárta – Dzurko (38.Tomeš),
Šejvl, Zorvan (50. Koutník), Kučera – Zbudil, Pelikán (50. Korčák)
Trenéři Miloš Killar a Petr Sixta: „Chtěli bychom hráčům poděkovat za bojovný výkon a obětavost, s jakou odehráli toto náročné utkání.“
3. kolo České divize mladších žáků: FC Hradec Králové „B“ – AFK Chrudim 1:3 (1:2)
Branka: 8. Rutsch. Sestava: Luksch (31. Dunda) – Strasser, Střelec (44. Růžička), Janoušek,
Zeman – Dzurko ( 36. Lukáš), Rutsch, Dědeček (20. Knap), Kolár (31. Lehký) – Brokeš,
Sobotka
Trenéři Pavel Matějka a Stanislav Janata: „I přes prohru musím dnes kluky pochválit za úsilí,
s jakým bojovali až do závěrečného hvizdu. Předvedli mnoho hezkých fotbalových okamžiků,
ale dnes to na vítězství nestačilo. Chválím Jakuba Dzurka, Ondru Brokeše, neúnavného bojovníka Honzíka Sobotku a oba brankáře, kteří vyřešili nejednu ošemetnou situaci. Z kluků sálá
nadšení. Radost s mini pracovat. Pochválit musím i rozhodčí zápasu.“
E žáci (U-11) - OPMŽ:
Červeněves – FC HK E žáci 0:13 (0:8)
Góly: Breda 4x, Přikryl 2x, Hašek 2x, Spěvák 2x, Barbarič 2x, Jandera 1x. Sestava: Ikizgül
(31. Mlázovský ) – Kváš, Sadílek, Čech, Holubec, Jandera, Hašek, Kavka (31. Křížek), Jukl
(31. Bláha), Breda (31. Spěvák), Přikryl (31. Barbarič )
Trenér Roman Prokopec: „Za krásného počasí jsme sehráli naši zápas, který moc neprověřil naši obranu a brankáře. Naši jasnou převahu jsme vyjádřili také brankově. Kluci si s chutí
zastříleli a předvedli spoustu pěkných kombinačních akcí. Nutno však dodat, že jim domácí
hráči vše notně ulehčili.“
Mini (U-9) – turnaj Hašpl Cup 2008, Velké Poříčí:
FC HK – Trutnov 11:0; – Jaroměř 11:0; – Náchod 3:1; – Kutná Hora 6:1; – Velké Poříčí
5:0; – Hronov 3:1
Sestava: Jan Trojan, Adam Prchlík, Martin Voženílek, Petr Hloušek, Adam Zapletal, Jan Grňo, David
Šedivý, Filip a Martin Havrdové, Jan Zahradníček, Marek Rajnoch, Lukáš Hůlka, Ondra Erbs.
Trenér Josef Dvořák: „Náš tým na tomto turnaji nenašel přemožitele a zcela zaslouženě turnaj
vyhrál s impozantním scóre 39:3!!! Kluci hráli kombinační fotbal, k vidění byly krásné fotbalové
akce na jeden dotek a také individuelní technika našich kluků, kterou ocenili potleskem i přítomní
diváci. Kluky chválím za dobrý přístup ke každému utkání. Se stejnými soupeři se budeme v nadcházející sezóně potkávat v krajském přeboru, takže je to dobrý příslib do budoucna.“
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HRADECKÉ LEGENDY
Zdeněk Krejčí
9. září oslaví své 80. narozeniny velký patriot hradecké kopané – pan
Zdeněk Krejčí. Ten v černobílém dresu odehrál 12 mistrovských sezón
a na lavičce Spartaku Hradec Králové „odkaučoval“ celkem 10 sezón.
Narodil se ve Dvoře Králové 9. 9. 1928. Jako správný kluk byl den co den
na hřišti a bylo samozřejmostí, že oblékl dres místního SK. Tam odehrál
většinu svých mládežnických utkání, s výjimkou několika zápasů, kdy
nastupoval za klub v Jaroměři, protože tam navštěvoval místní gymnázium.
Ale jelikož rodiče neměli na placení školy, vrátil se po roce zpět do Dvora
a tam se doučil na obchodního příručího. Měl velkou oporu v Bedřichu
Hubeném, místním majiteli obchodu s potravinami, u kterého byl na praxi. Ten mu umožňoval
trénovat s místním týmem a podporoval ho.
Po dovršení 18 let a hlavně po skončení světové války odešel se svými kamarády do Liberce
(1947–1949), kde pravidelně nastupoval za dospělé v týmu Rapidu Liberec. V té době tento
klub hrál krajský přebor. Zde vydržel dvě sezóny, ale protože byla jeho matka těžce nemocná,
vrátil se k rodičům. Ne již do Dvora, ale do Jaroměře-Josefova, kam se přestěhovali. Do vojny
nastupoval za místní Jiskru v krajském přeboru (1949–1950).
Vojenskou základní službu absolvoval v nedalekém Hradci Králové za LVA Hradec Králové
(1950–1952). Klub hrál své mistrovské zápasy na hřišti u nemocnice, kde později Zdeněk
Krejčí zažil nádherné fotbalové okamžiky. V týmu se setkal se svými budoucími spoluhráči –
Mirkem Andrejskem a Rudou Galbičkou. Dále s Josefem Říhou z Teplic, Albínem Kosibou ze
Žiliny, Ludou Molnárem z Interu Bratislava a dalšími. Na tu dobu byly v LVA dobré podmínky.
Hráči se mohli věnovat pouze fotbalu a do služeb prakticky nechodili.
V roce 1952 si Zdeňka Krejčího přímo z vojny přivezl do nově se rodícího týmu Spartaku
Hradec Králové nový sekretář klubu pan Jan Petrák. Dále se podařilo Spartaku angažovat
Miroslava Michálka, Zdeňka Macka a brankáře Matyse. Do funkce hrajícího trenéra byl získán
nejlepší fotbalista všech dob – pan Josef Bican. Ten naučil votroky hrát technický fotbal a dal
fotbalu v Hradci Králové další směr. Bohužel byl na popud komunistických funkcionářů po dvou
sezónách nesmyslně vyhozen. Avšak parta okolo Krejčího, Andrejska, Michálka a dalších
dokázala v roce 1955 vybojovat poprvé v historii klubu postup do 1. ligy. V roce 1958 zaznamenal Spartak sestup do 2. ligy, ale v Hradci byla tak výborná parta, že mužstvo dokázalo okamžitě postoupit zpět a dokonce vybojovat hned v prvním roce po návratu mistrovský titul.
Zdeněk Krejčí se stal dvorním nahrávačem Míly Kvačka. Poté v černobílém dresu odehrál ještě
3 sezóny a v roce 1963 zakončil svoji bohatou hráčskou kariéru.
Okamžitě začal trénovat a jak jinak než v černobílém dresu. Nejprve připravoval mládež
a poté, když se v roce 1969 A týmu v soutěži
nedařilo, vystřídal na postu hlavního kouče Otu
Hemeleho. Celkově strávil na lavičce Spartaku
úctyhodných 10 sezón a je dodnes nejdéle
působícím trenérem v hradeckém klubu.
Zdeněk Krejčí byl úspěšným trenérem i v zahraničí. Působil na Kypru v Apollonu Limasol
(1980–1983 a 1986–1988), se kterým sehrál
mnoho podařených utkání, i proti FC Barcelona.

Gól 03 Dukla

3.9.2008 11:16

Stránka 11

Zdeněk Krejčí (stojící 1. zleva) v hradeckém dresu spolu s Pépi Bicanem (3. stojící zprava).

V dnešních dnech se pan Zdeněk Krejčí dožívá krásných osmdesátých narozenin. FC Hradec
Králové, jeho vedení a všichni fotbalisté mu přejí do dalších let mnoho zdraví a pohody a ať
s hradeckým fotbalem prožívá jen ty nejkrásnější chvilky.
1. Nejde začít jinak nežli otázkou, co dnes děláte?
2. Na jaký zápas, či gól ve své kariéře nejraději vzpomínáte?
3. Jaký okamžik ve svém fotbalovém životě by jste nejraději vymazal?
4. Co jste dělal těsně po skončení vaší vrcholné fotbalové
kariéry a co děláte dnes?

5. Co se vám líbí na současném fotbale a naopak co ne?
6. Stýkáte se dnes s některými z tehdejších vašich spoluhráčů?
7. Jaký byl váš fotbalový sen, který se vám splnil a který
ne?
8. Co by jste popřál královehradeckým fotbalistům a fotbalu obecně.

1. Dnes si užívám důchodu a odpočíváme
společně s manželkou na chalupě u Dvora
Králové.
2. Vzpomínám rád na partu v Hradci, na
postupy do ligy, na mistrovský titul. Na diváky,
kteří nás nesli na ramenou ze starého hřiště
do Avionu. Tenkrát šlo ulicemi víc jak 10 tisíc
lidí. Byl to větší průvod než na 1. máje. Také
nemohu zapomenout na tehdejšího maséra
Láďu Kopeckého. Ten nás vždy dovedl
povzbudit a nalít do žil nových sil.
3. Já si myslím, že těch lepších bylo víc.
Takže k těm špatným se nevracím. Vzpomínám jen na to dobré.
4. Když my jsme hráli fotbal, tak jsme byli normálně zaměstnaný. Takže po skončení kariéry hráče jsem pracoval ve Stavivách HK jako
vedoucí oddělení betonových výrobků. Tam
jsem pracoval až do doby, než jsem nastoupil

na dráhu profesionálního trenéra. Nyní jsem
již v důchodu.
5. Náš ligový fotbal nesleduji. Jen Hradec ve
2. lize. Na chalupě mám satelit, takže koukám na evropské ligy. V Anglii, Španělsku,
Itálii předvádějí atraktivní fotbal. Také si zajedu vsadit na některý zápas.
6. V živém kontaktu jsem s kamarády tak dvakrát do roka na našich setkáních. Jsem rád,
že to kluci zorganizují a já se toho mohu
zúčastnit. Smutné ale je, když se dozvíte, že
již mezi námi nejsou Buranský, Jirka Černý,
Ruda Tauchen a další. To vždy zakalí radost
ze setkání.
7. V daných podmínkách jsme toho dosáhli
dost a jsem s výsledky spokojen.
8. Samozřejmě, aby se vrátily ligové doby
a aby hráči prožili to, co jsme mohli prožít my.
Dobrou partu, plné stadióny, mistrovský titul.
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
II. liga – podzim 2008
BRANKÁŘI

1
PODHAJSKÝ Karel
24. 1. 1973
186 cm, 83 kg

20
LINDR Jiří
7. 8. 1986
191 cm, 84 kg

OBRÁNCI

3
NĚMEČEK Pavel
12. 1. 1982
183 cm, 76 kg

12
PŘIBYL David
11. 12. 1985
175 cm, 66 kg

18
KALOUSEK David
13. 5. 1975
173 cm, 68 kg

15
CHLEBOUN Jakub
24. 3. 1985
194 cm, 89 kg

23
ZIERIS Petr
19. 3. 1989
190 cm, 74 kg

16
PODĚBRADSKÝ Jiří
9. 9. 1982
168 cm, 67 kg

25
WOZNIAK Radim
29. 1. 1978
187 cm, 79 kg

Realizační tým:
Oldřich Machala – trenér
4. 8. 1963
Michal Šmarda – asistent trenéra
31. 1. 1971
Luděk Jelínek – asistent trenéra
21. 6. 1958
Luděk Jelínek – vedoucí mužstva, MUDr. Stanislav Šopák, MUDr. Jan Michálek – lékaři klubu,
Aleš Kobr – masér, Marie Svobodová – kustod.
Management klubu: Ing. Richard Jukl – předseda představenstva, Martin Černík – sekretář,
Vlasta Zákoucká – ekonom
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
II. liga – podzim 2008
ZÁLOŽNÍCI

4

5
KREJCAR Jiří
12. 10. 1977
184 cm, 79 kg

19

8
VÍT Jiří
18. 8. 1977
182 cm, 78 kg

22
ZINKE Daniel
31. 1. 1984
172 cm, 71 kg

11
SVOBODA Ivo
8. 5. 1977
179 cm, 73 kg

24
REZEK Tomáš
9. 5. 1984
173 cm, 68 kg

PACÁK Ondřej
28. 5. 1987
175 cm, 69 kg

VÁLEK Milan
28. 10. 1982
177 cm, 72 kg

26
FISCHER Roman
24. 3. 1983
175 cm, 67 kg

ÚTOČNÍCI

6

10

9
PILAŘ Václav
13. 10. 1988
168 cm, 68 kg

ČERNÝ Pavel
28. 1. 1985
185 cm, 83 kg

14
KAUFMAN Jiří
28. 11. 1979
180 cm, 76 kg

DVOŘÁK Pavel
19. 2. 1989
184 cm, 80 kg

Přišli: Fischer Roman (přestup ze 1.FC Slovácko a.s.), Poděbradský Jiří (návrat z hostování
v Sokolově),Pacák Ondřej (návrat z host.v Kolíně), Zinke Daniel (z B mužů), Zieris Petr
(z A dorostu),Kalousek David (přestup z Arka Gdyňa-Polsko), Kaufman Jiří (přestup z Aue –
Německo), Válek Milan (přestup z Mutěnic)
Odešli: Riegel Jan (zpět do Ml. Boleslavi), Schulmeister Jan (zpět do Olomouce), Plašil Marek
(přestup do Příbrami), Zbončák Martin a Semerák Josef (oba hostování v Bohemians Praha),
Čupr Martin (host. v Sokolově), Pospíšil Jiří (host. v Pardubicích), Vodehnal Miroslav (host.
v Náchodě), Filip Jan a Špidlen Jakub (host. v Čáslavi), Frydrych Luděk, Hašler Tomáš (host.
v Krči)

Inzerce fotbal montáže:Sestava 1

20.8.2008

13:30
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Mini (U-9) – vítězové turnaje Hašpl Cup 2008, Velké Poříčí.

Záběr ze sobotního duelu 1. ligy staršího dorostu FC Hradec Králové vers. SFC Opava (1:1), když
domácí v 1. poločase nastřelili hned třikrát tyč a nevyužili další šance, aby vydolovali alespoň bodík
až v samém závěru trefou Radka Voltra z pokutového kopu.
FOTO: Lubomír Douděra
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ABECEDA
Jiřího Víta
A

B

C

D

E
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I
J

K

L

Afrika, světadíl, který bych rád někdy navštívil. Chtěl bych poznat kulturu, mentalitu
a zvyky zdejších lidí
Bydlení, momentálně bydlíme v Hradci
Králové, narodil jsem se v Olomouci, taky
jsem bydlel v Jablonci nad Nisou a v budoucnu budeme žít v Liberci, kde jsme si
pořídili domek.
Cíle, vždy jsem si před sebe stavěl jen ty
nejvyšší, ne všech se mi podařilo dosáhnout. Ať už to bylo ve sportu nebo osobním
životě. Myslím, že člověk vždy musí jít za
nějakým cílem.
Divadlo, strašně rád chodím do divadla na
různá představení, ale nejvíce mám rád
činohry a komedie.
Encyklopedie, pročítání a vyhledávání
v nich se věnuju ve volném čase.
Naposledy jsem listoval encyklopediemi
vína a psů.
Fotbal, hra, které se věnuji od svých 6 let.
Na začátku byla zábavou , posledních 10
let hraji profesionálně.
Galatasaray Istanbul, na stadionu tohoto
mužstva jsem zažil dosud nejbouřlivější
a nejfantastičtější atmosféru při zápase 3.
předkola Ligy Mistrů v dresu Mladé
Boleslavi. Fakt zážitek.
Hokej, doplňkový sport, který si v zimě rád
zahraji. Mužstvo, kterému v české lize fandím, jsou Bílí tygři Liberec.
In flagranti, oblíbená restaurace v Hradci
Králové. Vždycky se tam do sytosti najíme.
Jablonec n.N., město, v němž jsem se
poznal se svojí ženou. Moc se mi tam líbí,
kvůli velkým možnostem, jak využít volný
čas v létě i v zimě. Ideální místo na výlety,
cykloturistiku, lyžování a procházky po lese.
Kutil, troufnu si o sobě říct, že jsem kutil.
Zvládnu hodně prací jak doma, tak na
zahradě nebo v garáži, při údržbě svého
auta. Nebojím se pustit do žádné výměny
nebo opravy.
Lord, jméno našeho psa, který nám doma

dělá společnost. Je to stafordšírský teriér
a je mu 9 let.
M Moře, patří k létu a dovolené. Pravidelně
s manželkou jezdíme k moři. Letos jsme
nebyli kvůli očekávání narození naší holčičky.
N Noviny, není den, kdy bych si nepřečetl
klasické noviny a to i v dnešní době internetu. V klidu u kávičky se čtou nejlépe.
O Osud, nejsem věřící člověk, ale tomu, že
každý z nás má tam nahoře napsáno, co ho
čeká a nemine , tak tomu věřím.
P Poctivost, vlastnost, které si u lidí hodně
vážím a snažím se tuto vlastnost ctít.
Bohužel, v dnešní době často neplatí, že
s poctivostí nejdál dojdeš.
R Radost, v poslední době mi největší radost
přineslo narození naší dcery. Velkou radost
prožívám po každém vyhraném zápase.
Radost patří do života.
S Sladkosti, jsou mým nešvarem. Musím říct,
že si nedokážu odepřít sladkosti jakéhokoli
druhu. Oplatky, čokolády, sušenky, koláčky
a buchty hltám na kila.
T Trenéři, v kariéře jsem poznal snad stovku
trenérů. Jsou to generálové každého týmu
a podle jejich not mužstvo hraje.
U U2, hudbu této skupiny často poslouchám
jak doma, tak i v autě.
V Viktorka, dvouměsíční dcerka, naše zlatíčko. Zatím nám přináší samé radosti a potěšení. Každý den s ní si užíváme.
W Windows, operační systém, který spravuje
můj počítač a díky němu si s ním rozumím.
Sice mě už jednou zklamal, ale odpustil
jsem mu.
X X-Files, alias Akta-X, jediný seriál, který
s oblibou sleduji. Jinak seriály nesnáším.
Y Ypsilon, píše se ve všech vyjmenovaných
slovech, co jsme se ve škole učili.
Vzpomínáte? B, (F), L , M, P, S, V, Z
Z Znamení, jsem narozen ve znamení lva,
v čínském horoskopu jsem ve znamení
hada a mým živlem je oheň. Charakteristika
k těmto znamením na mě docela sedí.
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ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
II. liga – podzim 2008
1. kolo, 2. 8. 2008
Hradec Kr. – Karviná
Opava – Slovácko
Ústí n. L. – Bohem. 1905
Jihlava – Fulnek
Dukla – Sparta „B“
HFK Olomouc – Vítkovice
Třinec – Čáslav
Most – Sokolov

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

6. kolo, 6. 9. 2008
Hradec Kr. – Dukla
Opava – Třinec
Ústí n. L. – Jihlava
Sparta „B“ – Vítkovice
Bohem. 1905 – Most
Fulnek – HFK Olomouc
Karviná – Sokolov
Slovácko – Čáslav

11. kolo, 11. 10. 2008
HFK Olomouc – Jihlava
Třinec – Dukla
Most – Ústí n. L.
Čáslav – Hradec Kr.
Sokolov – Slovácko
Vítkovice – Opava
Sparta „B“ – Fulnek
Bohem. 1905 – Karviná

2. kolo, 9. 8. 2008
Čáslav – Dukla
Sokolov – Třinec
Vítkovice – Jihlava
Sparta „B“ – Most
Bohem. 1905 – Opava
Fulnek – Hradec Kr.
Karviná – HFK Olomouc
Slovácko – Ústí n. L.

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

7. kolo, 13. 9. 2008
Jihlava – Karviná
Dukla – Ústí n. L.
HFK Olomouc – Opava
Třinec – Slovácko
Most – Hradec Kr.
Čáslav – Fulnek
Sokolov – Sparta „B“
Vítkovice – Bohem. 1905

12. kolo, 18. 10. 2008
Hradec Kr. – Vítkovice
Opava – Sokolov
Ústí n. L. – Sparta „B“
Jihlava – Čáslav
Dukla – Most
HFK Olomouc – Třinec
Karviná – Fulnek
Slovácko – Bohem. 1905

3. kolo, 16. 8. 2008
Opava – Hradec Kr.
Ústí n. L. – Karviná
Jihlava – Slovácko
Dukla – Bohem. 1905
HFK Olomouc – Sparta „B“
Třinec – Fulnek
Most – Vítkovice
Čáslav – Sokolov

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

8. kolo, 20. 9. 2008
Hradec Kr. – Třinec
Opava – Most
Ústí n. L. – HFK Olomouc
Jihlava – Dukla
Bohem. 1905 – Sparta „B“
Fulnek – Sokolov
Karviná – Čáslav
Slovácko – Vítkovice

13. kolo, 25. 10. 2008
Most – Třinec
Čáslav – HFK Olomouc
Sokolov – Dukla
Vítkovice – Ústí n. L.
Sparta „B“ – Hradec Kr.
Bohem. 1905 – Jihlava
Fulnek – Opava
Karviná – Slovácko

4. kolo, 23. 8. 2008
Hradec Kr. – Ústí n. L.
Opava – Jihlava
Vítkovice – Čáslav
Sparta „B“ – Třinec
Bohem. 1905 – Sokolov
Fulnek – Dukla
Karviná – Most
Slovácko – HFK Olomouc

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

9. kolo, 27. 9. 2008
Dukla – Opava
HFK Olomouc – Hradec Kr.
Třinec – Jihlava
Most – Slovácko
Čáslav – Bohem. 1905
Sokolov – Ústí n. L.
Vítkovice – Fulnek
Sparta „B“ – Karviná

14. kolo, 1. 11. 2008
Hradec Kr. – Bohem. 1905
Opava – Sparta „B“
Ústí n. L. – Čáslav
Jihlava – Sokolov
Dukla – Karviná
HFK Olomouc – Most
Třinec – Vítkovice
Slovácko – Fulnek

5. kolo, 30. 8. 2008
Ústí n. L. – Opava
Jihlava – Hradec Kr.
Dukla – Slovácko
HFK Ol. – Bohem. 1905
Třinec – Karviná
Most – Fulnek
Čáslav – Sparta „B“
Sokolov – Vítkovice

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

10. kolo, 4. 10. 2008
Hradec Kr. – Sokolov
Opava – Čáslav
Ústí n. L. – Třinec
Jihlava – Most
Dukla – HFK Olomouc
Fulnek – Bohem. 1905
Karviná – Vítkovice
Slovácko – Sparta „B“

15. kol, 8. 11. 2008
Čáslav – Most
Sokolov – HFK Olomouc
Vítkovice – Dukla
Sparta „B“ – Jihlava
Bohem. 1905 – Třinec
Fulnek – Ústí n. L.
Karviná – Opava
Slovácko – Hradec Kr.
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