mALšOVICký STADION hRADeC kRÁLOVé
PONDĚLÍ 29. 7. 2019 V 17:00

Zápas 2. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

FC Hradec Králové – FK Dukla Praha

Program 2. kola (27. 7. 2019)

Program 3. kola (3. 8. 2019)

Brno – Pardubice
Chrudim – Líšeň
Prostějov – Vlašim
Jihlava – Vítkovice
Žižkov – Sokolov
Varnsdorf – Třinec
Vyšehrad – Ústí n/L
Hradec Králové – Dukla

Vítkovice – Vyšehrad
Ústí n/L – Prostějov
Třinec – Jihlava
Sokolov – Brno
Pardubice – Vlašim
Líšeň – Hradec Králové
Dukla – Žižkov
Varnsdorf – Chrudim
partner utkání:

VOTROCI PŘEDSTAVILI NOVÉ DRESY
V prodeji ve fanshopu v habrmanově ulici od 24. 7.
V týdnu před startem soutěže představili Votroci nové dresy pro sezonu 2019/2020. Novinkou je návrat k pruhům, které budou zdobit
domácí i venkovní variantu. Dodá je opět
společnost Teamline, distributor německé
značky JAkO. Její dresy obléká například
Bayer Leverkusen. „Je to kvalitní dres, splňuje nároky hráčů – je funkční, odvádí pot,
dobře se v něm pohybuje,“ vypočítává společník v Teamline martin kulka. „Nová je šedočerná varianta, je výraznější, než jakou
jsme používali v minulosti s vodorovnými
pruhy.“ Dresy jsou v prodeji ve fanshopu
v habrmanově ulici od středy 24. července.
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
Fk DUkLA PRAhA

ROK ZALOŽENÍ
KLUBOVÉ BARVY
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY

1948
vínově červená a žlutá
Největší úspěchy: 11x mistr Československa (1953, 1956,
1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1965/66,
1976/77, 1978/79, 1981/82), 4x vítěz Českého poháru (1980/81,
1982/83, 1984/85, 1989/90), 8x vítěz Československého poháru
(1960/61, 1964/65, 1965/66, 1968/69, 1980/81, 1982/83,
1984/85, 1989/90), semifinalista PmeZ (1966/67), semifinalista
PVP (1985/86), finalista Středoevropského poháru (1955).

VEDENÍ KLUBU

Ing. Bohumil Paukner – předseda představenstva, Pavel Vandas
– člen představenstva, sportovní a výkonný ředitel, mgr. Jiří kos
– člen představenstva, sportovně technický manažer.

STADION

Juliska, kapacita 8150.

HISTORICKÁ
BILANCE

49 zápasů
7 výher hradce/16 remíz/26 výher Dukly – skóre 42:91.

POSLEDNÍ
VZÁJEMNÝ
ZÁPAS

19. února 2017, ePojisteni.cz liga
FC hradec králové – Fk Dukla Praha 0:2 (0:0)
Branky: 67. Podaný, 90+3. holenda. Rozhodčí: Příhoda – moláček,
Dobrovolný. Žk: 66. mudra – 39. Podaný, 41. kušnír. 2102 diváků.
FChk: Ottmar – Plašil, Chleboun, hůlka, mudra (87. Súkenník) –
Jirsák – malínský, P. Černý (78. šípek), Schwarz (82. Trubač),
martan – Pázler. Dukla: Rada – kušnír, štetina, šimůnek, Podaný
– Bezpalec, Daniel Tetour, mustedanagić (77. edmond) – milošević
(90. Juroška), holenda, Olayinka.

NA KOHO SI DÁT POZOR

Filip Rada
brankář

Lukáš holík
záložník

Daniel Tetour
záložník
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SOUPISKA FK DUKLA PRAHA
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019

Brankáři:

Obránci:

Záložníci:

Útočníci:

RADA

Filip

29

hRUškA

30

šťOVÍČek

2

kOVeRNIkOV

Artem

1. 7. 2000

4

ChLUmeCký

martin

11. 1. 1997

5

PIROCh

Jiří

31. 8. 1995

7

PReISLeR

Dominik

20. 9. 1995

1

5. 9. 1984

186 cm, 78 kg

matúš

17. 9. 1994

188 cm, 81 kg

Jan

13. 8. 1999

8

kOZmA

Daniel

26. 8. 1995

18

SOUČek

Daniel

18. 7. 1998

20

FIšL

Daniel

17. 6. 2000

21

DOUDěRA

David

31. 5. 1998

3

kOTT

Tomáš

15. 11. 1999

6

DOUmBIA

mohamed

25. 12. 1998

11

PALACIOS VeRA

William mackl. 26. 12. 2000

13

kRUNeRT

štěpán

15

TeTOUR

16

kOVAĽ'

19

187 cm, 87 kg
185 cm, 80 kg
180 cm, 75 kg
175 cm, 65 kg

175 cm, 66 kg

23. 3. 2000

188 cm, 78 kg

Daniel

17. 7. 1994

181 cm, 71 kg

Róbert

16. 1. 1994

172 cm, 63 kg

hOLÍk

Lukáš

23. 8. 1992

180 cm, 73 kg

22

JAkAB

Josef

7. 12. 1997

26

DANCÁk

Samuel

10

JUÁReZ

Pablo González 12. 5. 1993

14

AYONG

karsten

17

BeZDIČkA

David

9. 7. 1996

27

hADAšČOk

Vojtěch

8. 1. 1992

6. 3. 1998

183 cm, 77 kg

20. 1. 1998
176 cm, 74 kg

Realizační tým: Roman SkUhRAVý – hlavní trenér, Richard POLÁk – asistent trenéra,
michal DRAGIJSký – kondiční trenér, Petr mALý – vedoucí mužstva, Tomáš OBeRmAJeR
– trenér brankářů, Radek hAVALA, Jakub VýmOLA – maséři, mUDr. Ladislav šINDeLÁŘ
– lékař, Petr ROUTNeR – fyzioterapeut, Jan šVeSTkA – kustod.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ZÁPASEM
1. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2019/2020
1. kolo: Fk Baník Sokolov – FC hradec králové 0:0
V prvním ostrém zápase sezony měli Votroci velkou šanci hned ve druhé minutě, když
Adam Vlkanova pronikl z levé strany do vápna, ale obrana Sokolova dokázala odkopnout
míč poskakující půl metru před bránou. V závěru poločasu měli velkou příležitost i domácí,
remíza 0:0 nervóznímu utkání seděla.
Zdenko Frťala, trenér:
„hlavně v prvním poločase
jsme byli aktivnější, v úvodu
jsme bohužel nevyužili dvě
dobré gólové příležitosti. Ve
druhém poločase už to byl
spíš bojovný fotbal, rozhodnout mohla maličkost. Zodpovědnost převládla, fotbalu tam už moc nebylo. V obranné fázi musím kluky
pochválit, dopředu to tolik
kvalitní nebylo. Remíza zápasu slušela.“
Milan Černý, obránce:
„Bylo to klasické první
utkání. Nervozita, spousta

zbytečných ztrát... Nasazení tam bylo, to je
důležité, ale bod asi musíme brát. šance
jsme měli, možná nám chyběla kvalita. Nemůžeme chtít hned v prvním zápase, abychom tady Sokolov točili.“
Patrik Vízek, brankář:
„musíme to brát s pokorou,
vezeme bod z venku. Určitě
ale všichni cítíme, že jsme
měli na víc, že umíme předvést i lepší výkony. Na konci
první půle mi zatrnulo nejvíc
– standardky měli nebezpečné a hoškova
střela nad bránu byla jejich největší šance.
Strašně si vážím toho, že jsem dostal šanci
a chytal jsem.“

1. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 20. července 2019:
FK Baník Sokolov – FC Hradec Králové 0:0
Rozhodčí: Rejžek – kotalík, Pečenka. Žk: 51. hošek,
81. Fišer, 85. machek – 64. Vlkanova. 910 diváků.
Sokolov: Jakub Dvořák I. – mejdr, hošek, ševčík, Ja-

kub Dvořák II. – machek, kopřiva (68. Vávra) – štípek, Glaser, Wermke (77. Fišer) – šmehyl (83. Čihák).
FChk: Vízek – Černý, kvída, Zbrožek, Urma – kateřiňák (79. Frýdek), Jukl – Doležal, Djurdjević (85.
Procházka), Vlkanova (67. šípek) – Prekop.
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KRISTIAN ZBROŽEK: CHCI, ABYCHOM
BYLI PRO SOUPEŘE NECHUTNÍ
Po letech ve Varnsdorfu byl kRISTIAN ZBROŽek v hradci překvapený, jaké mají Votroci
zázemí. „musíme si toho všichni vážit a odevzdávat maximum. Varnsdorf byl velká škola,
byli jsme jako rodina. Chci, aby to podobné bylo i tady – abychom byli pracovití a pro
soupeře nechutní,“ říká energicky stoper, který posílil Votroky v letní pauze.
Jak se ti líbí v Hradci?
Líbí. Je to krásné město, zabydleli jsme se
rychle a v týmu taky všechno klape. Vyrůstal
jsem v Praze, mám ji rád a hradec se k ní
hodně blíží. Je tady všechno, navíc je všude
blízko. Do deseti minut jsem autem kdekoli,
to je oproti Praze výhoda. Tam cestuješ
přes město hodinu kvůli pěti minutám
a pak zase hodinu zpátky.
Na tiskové konferenci před sezonou jsi
říkal, že jsi po letech ve Varnsdorfu byl
překvapený, kolik lidí pracuje v klubu.
Jak si zvykáš na tohle?
Ve Spartě jsem už vnímal to, že
jsme měli naprostý luxus. měli
jsme všechno, ale nevážili
jsme si toho. Pak se člověk
oklikou dostane do Varnsdorfu, kde dělají celý klub
dva lidi. I my, starší hráči
jsme se zapojovali.
Do čeho?
Pomáhali jsme, když se něco
řešilo. Pomáhali jsme si mezi
sebou, když někdo hledal bydlení
nebo servis auta. Tady funguje
dost lidí, na každou práci je člověk, který ji dělá na sto procent.
To mě baví a hrozně si toho vážím. myslím, že bychom si toho
měli vážit my všichni hráči. Vy
pro nás odvádíte maximum, my
bychom to měli odvést na hřišti. Přál
bych hodně lidem, aby na chvíli šli
do Varnsdorfu a pak zpátky.
Je to taková škola?
když budu mluvit za sebe, myslel
jsem si, že Pražák přijde na vesnici
a pak bude hrát za Real madrid. To
jsme si mysleli všichni. kdo tam
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přišel a nedokázal to skousnout, za půl roku
byl pryč. my, kteří jsme to zvládli a byli jsme
tam dlouho... Teď si vážím toho, že mám
čtyři tréninková trička na týden. Tam jsme
měli dvě. Prala nám je paní, ale třeba nebyl
prášek, nebyla aviváž. Nechci Varnsdorf
schazovat, měli jsme tam všechno, klub
funguje, ale detaily byly jinak. Těžké
podmínky, samozřejmě záleží na penězích. makali jsme, nevymlouvali jsme
se na to, že nemáme tohle nebo tamto,
ale je to dobrá škola.
Ve Varnsdorfu se nehraje
dobře, má bojovný tým. Vychází to podle tebe z podmínek?
Určitě. Na tom to bylo stavěné. Byli jsme parta, rodina... Na hřišti, když jeden nemohl, byl tam
druhý. když nemohl druhý,
zastoupil ho třetí. Soupeřům se proto s Varnsdorfem
hraje špatně. Tohle nás zdobilo a chtěl bych, aby to
zdobilo i nás v hradci –
abychom byli pracovití, nechutní pro soupeře, aby si člověk
říkal: Jedeme do hradce, na ně
neumíme. Chci, abychom byli
jedna rodina, abychom o sobě
s klukama věděli. Tak můžeme dotáhnout hradec tam, kam patří.
Tohle přesvědčení je jedním z důvodů, proč jsi do Hradce přišel. Jak
toho chceš dosáhnout?
myslím, že se nám to daří. kabina je
pospolu, víc si povídáme. Zjišťujeme věci
o sobě, o rodinách, scházíme se. když
o někom vím, co dělá, co ho baví, můžu

se na něj spolehnout i na hřišti. Takhle si
k sobě musíme najít cestu a vytvořit rodinu.
Není to jednoduché, nejde to za měsíc, ale
tady to jde dobrou cestou.
Jak ses z pohledu hráče Varnsdorfu díval
na Hradec jako na soupeře?
Vždycky jsem měl respekt. Před všemi soupeři musíte mít pokoru, díky ní se dokážete
vyhecovat k výkonům, které máme předvádět.
Abyste vytvořili tým bojovníků, musíte přivést
charakterově dobré hráče, kteří chtějí za mužstvo bojovat. musíme chtít bojovat za hradec.
hradec jsem vždycky viděl jako tým, který
patří nahoru, hraje o postup. když jsem sem
dostal nabídku, byl to obrovský krok dopředu.
mám obrovskou motivaci dokázat, že vedení
neudělalo chybu, když mě chtělo.
V mládeži jsi prošel Bohemkou, Slavií, Spartou, pak jsi šel do Boleslavi. Jak ses pak
dostal do Varnsdorfu?
To je na dlouho. Ale když jsem byl v Boleslavi,
řekli mi den před koncem přípravy, že mám
jít do Varnsdorfu. A kdybych nechtěl, že si
mám něco hledat sám. Na konci přípravy vás
málokdy chce někdo zkoušet. Přišel jsem do
Varnsdorfu, říkal jsem si, že to je na půl roku
a pak půjdu do Realu madrid. Byl jsem na-

mistrovanej Pražák. A realita byla taková, že
jsem tam našel lidi oddané klubu, spoustu
kamarádů, rodinu, a pak se stalo to, že jsem
tam byl rok, dva, tři, složil se tam skvělý tým,
který neskutečně valil a vlastně jsme byli na
postup. Proto jsem tam zůstával.
Jak došlo k tomu, že jsi v mládeži prošel
třemi velkými pražskými kluby?
Začal jsem náborem na Bohemce, kousek
odtamtud jsem bydlel a tatínek mě tam vzal.
Odmalička jsem hrál na plácku. Pak jsem
se na Bohemce sešel s trenérem, se kterým
jsme se úplně nepohodli, a na nějakou dobu
jsem skončil s fotbalem. Tátovi to bylo líto,
tak mi to domluvil přes nějaké známé ve
Slavii. Bál jsem se tam ukázat, ale nějak
jsem je zaujal. Byl jsem tam v žáčcích, ale
v té době to bylo takové všelijaké, nikdo nevěděl, co bude. Najednou mě chtěla Sparta,
když jsem přecházel ze základky na střední.
Neváhal jsem.
A tam to byl jiný svět, ne?
To byl. Už jsme byli na Strahově, hrál jsem
v A dorostu s kluky o dva roky staršími. Potkávali jsme se s kluky z áčka, z béčka. Byla
to velká jména. hrál se mnou třeba martin
Zeman, milan švenger, brankář marek štěch,

-7-

Pepa hušbauer... Byla to super léta. Pak
jsem šel do Boleslavi, kde mi přislíbili, že
půjdu do chlapů.
A jak probíhalo angažmá tam?
Prošel jsem béčkem, to byla třetí liga a bylo
to skvělé. Trenér Pepa hloušek byl kantor,
pro mě to byla první hodně velká škola drilu.
Na soustředění jsme měli čtyři tréninky
denně, začínali jsme před snídaní. Pro nás
mladé to byla malá vojna, i trenér tomu tak
říkal. Běhali jsme třístovky s medicinbaly
metr ve sněhu. To člověka zocelí.
Pak jsi hostoval v Táborsku, ale v Boleslavi
sis zahrál i o Evropskou ligu, že ano?
Ano, Táborsko bylo moje první angažmá ve
druhé lize. Přišel jsem tam v zimě, na jaře

jsem odehrál všechno. Pak si mě stáhl pan
trenér koubek do áčka Boleslavi, bylo nás
tam strašně moc. Říkal jsem si, že za čtrnáct
dní půjdu zpátky do Táborska. Jenže pak
uplynuly dva, tři, čtyři týdny, když si mě zavolali, že zůstávám v kádru. Byl jsem
šťastný, prodloužil jsem smlouvu, měl jsem
kolem sebe máru kuliče, Radka šírla, Petra
Johanu, Adriho Rolka... Neskuteční fotbalisté, kteří mě učili. Strašně moc mi dali. Bylo
hodně zraněných, tak jsem najednou začal
hrát. Neměl jsem ani jeden ligový start a najednou jsem s Petrem Johanou hrál v předkole evropské ligy proti Twente enschede.
Pak pana koubka vyhodili, přišel nový trenér
a já jsem šel do Varnsdorfu.

VÝSLEDKY VOTROKŮ V LETNÍ PŘÍPRAVĚ
FCHK – FK Jablonec 0:1 (0:0)
Branka: 53. Chramosta. Rozhodčí: hocek – myška, melichar. 730 diváků. FChk: 1. pol.: Ottmar – Finěk, Zbrožek,
Leibl, horák – Vlkanova, Jukl, kateřiňák, Zuljević – Prekop, švantner. 2. pol.: Brát – Černý, Ptáček, martinec,
Urma – Zorvan, Soukeník – mahr, Djurdjević, Zuljević
(53. Doležal) – Chaponda. Fk Jablonec: 1. pol.: hanuš –
Jugas, kubista, Břečka, Sýkora – Pilík, hübschman, Považanec, Fábry, kratochvíl – Chramosta. 2. pol.: hrubý –
Pleštil, kubista, Břečka, Peřina – Pilík (63. Velich),
hübschman, Považanec, kratochvíl (63. Dominik Breda),
Černák – Chramosta (63. Čvančara).
SK Sigma Olomouc – FCHK 1:0 (0:0)
Branka: 85. Texl. Rozhodčí: Proske. Sk Sigma Olomouc:
Buchta – Sladký, štěrba, Jemelka, kerbr – Greššák, houska – Pilař, Chytil, Falta – Yunis. Náhradníci: mandous
– Zima, Látal, Surzyn, Plšek, Luis, Zmrzlý, Zlatohlávek,
Polom, Vepřek, Vichta, Zahradníček, Nešpor, Fredy, Zifčák, Beneš, Sláma, Texl. FChk: 1. pol.: Vízek – kopečný,
martinec, Leibl (36. Ptáček), horák – mahr, Zbrožek, kateřiňák, Djurdjević – Prekop, šípek. 2. pol.: mach – Černý,
Ptáček, martinec (66. Zbrožek), Urma – Doležal, Zorvan,
Soukeník, Procházka – Firbacher, švantner.
FCHK – FK Varnsdorf 2:2 (1:0)
Branky: 38. Firbacher, 88. šípek – 53. a 59. Barac. Rozhodčí: Lerch – Blažej, hock. Žk: 73. horák, 90. Djurdjević.
FChk: 1. pol.: Ottmar – Černý, Čech, Zbrožek, Urma –
Vlkanova, Soukeník, kateřiňák, Procházka – Prekop, Firbacher. 2. pol.: Vízek – kopečný, Ptáček, martinec, horák
– mahr, Zorvan (73. Soukeník), Djurdjević, Doležal – šípek, švantner. Fk Varnsdorf: Samoel – Finěk (46. kazda),
Richter, houser (46. Bielesz), Rudzan – Rudnyckyj (46.
Barac), Breda (46. kubista), Bláha, D. Novák – L. Novák
(46. Schön) – šimon.
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FCHK – AS Trenčín 1:0 (0:0)
Branka: 54. Firbacher. Rozhodčí: Pechanec. Žk: 77. Firbacher – 75. Ivenzo. FChk: Vízek (46. Ottmar) – Černý
(46. kopečný), Zbrožek (60. Čech), martinec, Urma –
Soukeník (46. Jukl), kateřiňák (46. Zorvan) – Procházka
(60. švantner), Djurdjević (60. Doležal), Vlkanova – Prekop (46. Firbacher).
AS Trenčín: šemrinec – kvocera, Pavlovič, Laczkó, Skovajsa – Abdul – Comvalius, kadák, Ubbink, Adekunle –
Čatakovič. Náhradníci: Pišoja, keston, Lamine, koolwijk,
Teixeira, Sleegers, Buyl.
FCHK – AC Sparta Praha B 3:2 (3:1)
Branky: 24. Vlkanova, 27. Zorvan, 37. Zbrožek – 8. Prokopec, 61. Flak. Rozhodčí: Pechanec – myška, melichar.
Žk: 73. Burda. 420 diváků. FChk: Ottmar (46. Vízek) –
kopečný, Zbrožek (46. kvída), martinec (61. Ptáček),
Urma – Jukl, kateřiňák (46. Soukeník) – Procházka
(22. Doležal), Zorvan (46. šípek), Vlkanova (61. Bičiště)
– Prekop (46. Firbacher). AC Sparta Praha B: 1. pol.:
Bačkovský – Gabriel, Plechatý, Sváta, šnajdr – Palečko,
Červak – Fortelný, Ch. Frýdek, Ambler – Prokopec. 2.
pol.: Čtvrtečka – konopásek, Piško, Burda, Dudl – šimáček, Cabadaj – Flak, Patrák (66. Prokopec), Vukadinović – Dao.
FC Písek – FCHK 0:2 (0:2)
Branky: 10. Prekop, 34. Vlkanova. Rozhodčí: Němec –
Jevčák, Pravda. FC Písek: klement – Sajtl, Běloušek,
Benetka, holý – kulík, Petřík, Presl, Ulbrich, mařík – hrachovec. Náhradníci: Satrapa – Sigmund, Řehoř, kasík,
Pecka, Jiskra. FChk: Vízek (46. Ottmar) – kopečný (46.
Černý), Zbrožek (46. kvída), martinec, Urma (55. Čech)
– Jukl (46. Soukeník), kateřiňák – Doležal (60. Zorvan),
Djurdjević (55. Firbacher), Vlkanova (46. Procházka) –
Prekop (46. šípek).

PŘEDSTAVUJEME LETNÍ POSILY
Stručné vizitky nových hráčů A týmu pro sezonu 2019/2020
CHRISTIAN FRÝDEK
post: záložník
narozen (věk): 1. února 1999 (20)
přišel z: AC Sparta Praha – na hostování
předchozí působiště: AC Sparta Praha
(2006–2018), FC Sellier & Bellot Vlašim
(2018), FC mAS Táborsko (2018–2019)
bilance v min. sezoně: 25 zápasů/3 góly

ERIK PREKOP
post: útočník
narozen (věk): 8. října 1997 (21)
přišel z: AS Trenčín
předchozí působiště: AS Trenčín (2003–2017),
Fk Slovan Nemšová (2017), Inter Bratislava
(2017–2018), FC Petržalka (2018–2019)
bilance v min. sezoně: 26 zápasů/13 gólů
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KRISTIAN ZBROŽEK
post: obránce
narozen (věk): 2. ledna 1990 (29)
přišel z: Fk Varnsdorf
předchozí působiště: Bohemians Praha
1905 (1997–2001), Sk Slavia Praha (2001–
2005), AC Sparta Praha (2005–2007), Fk
mladá Boleslav (2007–2012), FC mAS Táborsko (2012), Fk mladá Boleslav (2012–
2013)
bilance v min. sezoně: 27 zápasů/0 gólů
DANIEL PROCHÁZKA
post: záložník
narozen (věk): 5. března 1994 (24)
přišel z: Fk Ústí nad Labem
předchozí působiště: Fk Český Lev Neštěmice (2001–2003), Sk Junior Teplice (2003–
2006), Fk Teplice (2006–2016)
bilance v min. sezoně: 24 zápasů/5 gólů
DAVID DOLEŽAL
post: záložník
narozen (věk): 5. ledna 2000 (19)
přišel z: U19
předchozí působiště: RmSk Cidlina Nový
Bydžov (2006–2008), Fk Chlumec nad
Cidlinou (2008–2009)
bilance v min. sezoně: 28 zápasů/6 gólů (U19)

-

PŘÍMÁKY
ADAmA VLkANOVY
Nová rubrika bude fungovat jako štafeta. O výkop se postará Adam Vlkanova, který předá
jednu otázku na některého ze svých spoluhráčů. A jelikož je první, otázka na něj míří od
tiskového mluvčího michala Petráka:
Jak sis užil svatbu?
Co udělám jako první, když přijdu domů?
hodně. Přišli kamarádi, příbuzní, bylo to
Lehnu si na gauč.
super.
Co dokáže udělat porážku snesitelnější?
Dobrý výkon.
Co bych nikdy nedokázal?
Asi bungee-jumping. mám strach z výšek.
Kterého zvířete se bojím?
Žraloka.
S jakou živou známou osobností bych šel na večeři?
S Lionelem messim.
Jakou celebritu jsem miloval jako malý kluk?
Roberta Carlose. Zamilovanou herečku
ani zpěvačku jsem neměl.
Jakou superschopnost bych chtěl mít?
Být nesmrtelný.
Jak bych přepral Honzu Kvídu?
Jednoduše – kopem do kulí.
Čím je Hradec výjimečný?
Je tady hezká příroda a okolí jako stvořené pro vyjížďky na kole.
Kdo bude příště odpovídat na mou otázku?
kuba martinec.
A ta otázka?
kubo, vyhraješ taky někdy v něčem?

Na fotce z mého telefonu je:
místo, kde se ženou trávíme večery.
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25. července ---------------- 7. srpna
2019 —----------–
www.biocentral.cz
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28
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20.30
21.00

Florencino knihkupectví
Yesterday
Bílý bílý den
Devadesátky
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17.30
18.00
20.30
21.00

Moje století
Devadesátky
Mrtví neumírají
Late Night
Diego Maradona

15.30
17.30
18.00
20.30
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Tajný život mazlíčků 2
Free Solo
Kořist
Yesterday
Florencino knihkupectví

15.00
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17.30
18.00
20.30
21.00
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Spolujízda
Mrtví neumírají
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Prado: Sbírka plná divů
Diego Maradona
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Beats
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Late Night
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*
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Kino v klidu | Český dabing
Bio Smolíček
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*
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Umění v kině
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*
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Kupte si vstupenky včas - nestůjte fronty. Změnili jsme dobu platnosti rezervací. Vstupenky můžete koupit online nebo vyzvedávat předem na pokladně kina.
Od března jsou navíc na představení Senior bio číslované vstupenky. Předprodej vstupenek na www.biocentral.cz nebo v otevírací době pokladny.

Vysvětlivky: * — Studio Garsonka
BIO CENTRAL: Karla IV. 774, 500 02 Hradec Králové | Otevírací doba pokladny Po – Pá 16.00 – 21.30 | So – Ne 14.30 – 21.30 v mimořádných
časech 30 minut před představením | Vstupenky možno rezervovat na www.biocentral.cz, nebo na telefonu: 608 330 088 (každý všední
den od 10.00 do 17.00)
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Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Více na ifortuna.cz

SEAT NOVÝM
AUTOMOBILOVÝM PARTNEREM
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
Značka SEAT prostřednictvím
dealerské sítě v České republice
poskytne pro nadcházející sezonu
klubům FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ﬂotilu
35 vozů SEAT Tarraco, nové vlajkové lodi
španělského výrobce automobilů.
Automobilka SEAT pochází ze Španělska, tedy
země fotbalu zaslíbené. „SEAT se dlouhodobě
s fotbalem spojuje v mnoha zemích, v domácím Španělsku je značka mimo jiné partnerem
fotbalové reprezentace. Také domovské město
Barcelona uvedený sport více než dobře reprezentuje. V případě České republiky jsme
se rozhodli podpořit
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU
a jejích všech šestnáct klubů
pro

nadcházející sezonu 2019/2020,“ řekl ke spolupráci s Ligovou fotbalovou asociací Aleš Novák,
ředitel divize SEAT společnosti Porsche Česká
republika.
„Jsem rád, že všech šestnáct druholigových
profesionálních klubů vnímá nového automobilového partnera jako další garanci toho, že
Ligová fotbalová asociace jde správným směrem
a že myslí i na FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU,“ uvedl
Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.
„V minulosti si kluby druhé ligy musely zajišťovat své vlastní automobilové partnery, o které ani
nadále samozřejmě nepřijdou. Nicméně stabilní
partner na ligové úrovni v této oblasti u FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vždy chyběl a jsme rádi,
že příchod partnera s tak vyspělou značkou dále
posune FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU v jejím vnímání u veřejnosti,“ řekl k příchodu značky SEAT do
profesionálního fotbalu místopředseda LFA
za kluby FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
Petr Heidenreich.

Tarraco je svěží novinkou v segmentu
díky kombinaci mimořádné úrovně designu,
kvality, výbavy, konektivity, bezpečnosti, stylu a dynamiky.
Největší SUV španělské značky přichází na trh s velkorysým vnitřním
prostorem, až sedmi sedadly ve třech řadách a celou řadu inovací
v oblastech konektivity a asistenčních systémů.

SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ

BRANKÁŘI

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 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

21

REALIZAČNÍ TÝM

mARTINeC Jakub
13. 3. 1998
187 cm, 76 kg

15

kVÍDA Jan
17. 1. 1991
192 cm, 88 kg

23

kOPeČNý miloš
26. 12. 1993
179 cm, 77 kg

30

mACh Ondřej
3. 3. 1998
192 cm, 83 kg

17

ZBROŽek kristian
2. 1. 1990
185 cm, 78 kg

24

TRÁVNÍČek michal
25. 2. 1998
175 cm, 72 kg

18

LeIBL michal
7. 6. 1992
184 cm, 79 kg

25

ČeCh František
12. 6. 1998
179 cm, 69 kg

POšTULkA Tomáš – trenér brankářů
JIŘÍk Jiří – vedoucí mužstva
kOBR Aleš – masér
šOPÁk Stanislav mUDr. – lékař
kORBeL martin, mUDr. – lékař
FRťALA Zdenko
hlavní trenér
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PRÁšIL Ondřej
asistent trenéra

GRINAC michal, mUDr. – lékař

FC HRADEC KRÁLOVÉ – 2019/2020
Horní řada (zleva): Michal Trávníček, Jakub Šípek, Miloš Kopečný, Filip Firbacher, Erik Prekop, Jan Kvída, Jakub Martinec, Michal Leibl, Dominik Soukeník, Christian Frýdek.
Prostřední řada (zleva): Tomáš Poštulka – trenér brankářů, MUDr. Stanislav Šopák – lékař, Daniel Procházka, Otto Urma, Robert Jukl, Ondřej Mach, Fahrudin Djurdjević,
František Čech, David Doležal, MUDr. Michal Grinac – lékař, Aleš Kobr – masér.
Dolní řada (zleva): Kristian Zbrožek, Radim Ottmar, Adam Vlkanova, Ondřej Prášil – asistent trenéra, Ing. Jiří Sabou – výkonný ředitel, prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
– primátor města Hradce Králové, MUDr. Jan Michálek – předseda představenstva, Zdenko Frťala – hlavní trenér, Milan Černý, Patrik Vízek, Jiří Kateřiňák.

SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ

ZÁLOŽNÍCI

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019
5

6

7

8

SOUkeNÍk
Dominik
13. 7. 1999
182 cm, 77 kg

kATeŘIňÁk
Jiří
25. 8. 1995
174 cm, 70 kg

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

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

11

ČeRNý
milan
16. 3. 1988
177 cm, 75 kg

16

FRýDek
Christian
1. 2. 1999
171 cm, 65 kg

14

šÍPek Jakub
21. 2. 1999
181 cm, 78 kg

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

ÚTOČNÍCI

9

26

PROChÁZkA
Daniel
5. 3. 1995
181 cm, 70 kg

27

JUkL
Robert
28. 10. 1998
180 cm, 71 kg

10

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

28

DOLeŽAL
David
5. 1. 2000
177 cm, 66 kg

22

Příchody: Čech (z host. Ústí n./Orl.),
Doležal (U19), Frýdek (Sparta Praha
host.), Prekop (Trenčín), Procházka
(Ústí n.L.), Zbrožek (Varnsdorf).
Odchody: Da Silva (konec host.),
Finěk (host. Varnsdorf), hynek (host.
Chrudim), Janoušek (Chrudim), kroPRekOP erik páček (host. Domažlice), Plašil (B
8. 10. 1997 tým), Pokorný (konec host.), švantner
185 cm, 77 kg (host. hodonín).

Vedení klubu: Ing. Richard JUkL – generální manažer, Ing. Jiří SABOU – výkonný ředitel, Ing.
helena VýBORNÁ – ekonomka, mgr. michal PeTRÁk – manažer PR a komunikace, tiskový
mluvčí, martin ČeRNÍk – sekretář, milan PTÁČek – správa sportovišť'.
Představenstvo klubu: mUDr. Jan mIChÁLek – předseda, Ing. milan PŘIBYL, Ph.D. – místopředseda, Jiří kOS, Ing. mgr. Pavel kŘÍŽek, Ladislav škORPIL – členové.
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PŘED ŠEDESÁTI LETY ZAČALA
JÍZDA ZA TITULEM
Před šedesáti lety zahajoval Spartak hradec králové sezonu, která se nesmazatelně zapsala do historie. Zní to jako pohádka a pohádka to tenkrát byla – fotbalová. hradečtí
získali titul coby první klub mimo Prahu a Bratislavu, navíc se jim to povedlo jako nováčkovi. To už nikdo jiný nedokázal. Tím magickým ročníkem vás v této sezoně budeme na
stránkách Černobílého gólu provázet pěkně chronologicky.
V sobotu 27. června 1959 odehrál Spartak
nejtěžší soupeř zájezdu, hrálo se za nelidhradec králové své poslední druholigové
ského vedra – teplota dosahovala až k 40
utkání v Liberci se Slovanem. O nic už nešlo,
stupňům. Před vyprodaným stadionem se
zápas skončil remízou 0:0. hradec byl jasbojovalo tvrdě a čestně a hradečtí hráči skliným vítězem soutěže, vyhrál
dili bouřlivý potlesk. Zápas skons náskokem osmi bodů před
čil zaslouženou remízou 0:0.
SONP kladno. Následující den
I v parném létě se přestupovalo.
zvítězili Votroci v exhibičním
Do Spartaku zamířil Ladislav
utkání v Chlumci nad Cidlinou
Čermák ze Smiřic, Jindřich
vysoko 11:0 (5:0), střelecky se
hamm z Rudé hvězdy hradec
dařilo milouši kvačkovi, který
králové, naopak mužstvo opustil
dal pět branek.
František háž, který přestoupil
Následovala krátká přestávka,
do Jiskry Jaroměř. Čížek se
po které mužstvo v úterý 7. čerchystal na vojnu do Dukly kosvence odjelo na dvanáctidenní
telec nad Orlicí, do nástupu hrál
zájezd do Sovětského svazu.
za B mužstvo v I. A třídě.
Pod vedením předsedy oddílu
Přípravu završil zápas v mladé
halvigera odletělo s trenérem
Boleslavi ve středu 29. července.
Milouš Kvaček
Ferencem Szedlacskem těchto
Rychlou brankou Tauchena již
15 hráčů: Jindra, matys, Andrejsek, hledík,
ze šesté minuty vyhrál hradec 1:0.
Runštuk, Pičman, krejčí, michálek, háž, Čížek,
Ve čtvrtek 30. července uveřejnily všechny
Tauchen, kvaček, macek, Černý a Pokorný.
deníky zprávu o rozhodnutí sekce kopané
V SSSR sehrál Spartak tři utkání, ve kterých
o pozadí jednoho ze závěrečných utkání midvakrát zvítězil a jednou remizoval. V pátek
nulého ročníku ligy mezi Spartakem Soko10. července se utkal s Traktorem Stalino
lovo a Duklou Pardubice. To jaro bojovali
(od roku 1961 Doněck), nad kterým zvítězil
rudí podruhé v historii o záchranu. kritická
2:1. hrálo se za úmorného vedra a zápas
situace si žádala, aby obě závěrečná utkání
vidělo čtrnáct tisíc diváků. Za hradec se
vyhráli. mužstvo to dokázalo, ale v předpostřelecky prosadili macek a kvaček.
sledním kole mu k tomu dopomohli i někteří
V pondělí 15. července přivítal hradecké fotvojáci. Oddílu kopané Spartaku Sokolovo
balisty Rostov na Donu. Soupeřem bylo
byla zastavena činnost na jeden měsíc, do
místní mužstvo Fk Rostselmaš, které nastou27. srpna 1959. Znamenalo to, že úvodní
pilo posílené o čtyři hráče z armádního celku,
zápas hradeckého Spartaku v Praze, právě
jenž hrál v první sovětské lize. Přišlo 15 000
se Spartakem Sokolovo, se hrát nebude
diváků, konečný výsledek byl jednoznačný.
a kontumační výsledek bude 3:0 pro hra8:1 pro hradec. Opět se zaskvěl kvaček, středec.
lec šesti branek, další dvě přidal Černý.
Deset dní před ligovým startem to byla
Závěrečný zápas se odehrál v Taganrogu
zpráva překvapivá a přiznejme si, že i docela
s Torpedem ve čtvrtek 16. července. Byl to
příjemná.
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FILIP KLAPKA: CHCI, ABY SE MŮJ TÝM
NEVZDÁVAL
V hradci plnil roli kreativního záložníka, v minulé sezoně pracoval FILIP kLAPkA jako
asistent Davida homoláče v kategorii U18. Do nového ročníku jde poprvé jako hlavní
kouč – jeho tým U17 začal přípravu jako první z mládežnických celků ještě před půlkou
července. „Na soustředění jsme se dobře poznali. A musím říct, že kluci nemají malé
cíle,“ usmívá se osmatřicetiletý trenér.
Už jste absolvovali soustředění ve Velkých
Bílovicích. Jak jsi s ním byl spokojený?
kluci odpracovali všechno, až na malé výjimky bez jakýchkoli úlev. Jeli velmi dobře,
s jejich přístupem jsem byl hodně spokojený. Po večerech probíhaly individuální pohovory, z nich jsem pochopil, že program
byl náročnější, než na co byli zvyklí. Ne v objemu, ale v intenzitě.
Jak moc to bylo nové pro tebe? Jsi poprvé
hlavním trenérem.
Už jsi to řekl – poprvé jsem hlavní trenér,
takže jsem poprvé měl zodpovědnost. O tohle jsem prosil vedení, aby mi něco takového
dali. Jestli to bude dobře, nebo špatně, na
to je brzy. Nové je pro mě každopádně úřadování. Zásobník oblíbených cvičení máš,
na to jsem sbíral inspiraci celou kariéru. Ale

nejradši jsem na hřišti, s vyplňováním různých plánů, docházky a podobně se musím
poprat. Na druhou stranu, taky je to věc,
která mě posune.
V čem je specifická kategorie U17?
kluci se znají, jdou spolu už několik kategorií. To je jejich výhoda. Nevýhodu budou
mít v tom, že v minulé sezoně procházeli
soutěží jako nůž máslem a málokdo ze soupeřů je dokázal donutit jet na maximum. Nemuseli si sáhnout na dno – dá se pochopit
přemýšlení šestnáctiletého kluka, že když
v patnácté minutě vede 3:0, těžko ho trenér
donutí k maximálnímu nasazení. To jim ublížilo, nové pro ně bude to, že všechno pro ně
bude strašně náročné.
Jak moc jsi kluky znal, než jsi k nim nastoupil?

Filip Klapka je poprvé v kariéře
hlavním trenérem. V sezoně
2019/2020 bude mít na starosti
hradecký tým U17.
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Dopodrobna úplně ne, ale kategorie U18
a U16 trénovaly spolu, jezdili jsme spolu na
zápasy, takže jsem převážnou většinu viděl.
Vím, čeho jsou schopní, víme, co od sebe
čekat. A pomohlo nám hned soustředění na
úvod přípravy – poznali jsme se nejen po
fotbalové stránce, ale i jako lidi. Bez soustředění by nám to mohlo trvat měsíc nebo
dva.
Je pro tebe složité dostat se šestnáctiletým
klukům do hlavy?
Nemyslím si. Už mají nějaké sny a cíle, musím říct, že vůbec nejsou skromní. (usmívá
se) Někdy je to až přestřel, ale budiž, to jim
nikdo nemůže brát. Otázka je, jak za těmi
cíli půjdou a co všechno budou pro ně

ochotní udělat. mají právo na chyby, učí se,
jediné, co mi hlava nebere, je, když chyby
opakují.
Jsi mladý trenér. V čem jsou tihle šestnáctiletí nebo sedmnáctiletí kluci jiní, než jsi
byl ty v jejich věku?
my jsme asi byli uťáplejší a byli jsme víc při
zemi. Oni se nebojí, přijde mi, že těmi svými
sny létají dost v oblacích. Za pět let zjistí,
nakolik to bylo reálné.
Jaké mají sny? Reprezentaci?
To je to nejmenší. (směje se) V devadesáti
pěti procentech míří do top pěti lig – Anglie,
Itálie, španělsko, Německo, Francie... Ptal
jsem se jich na to, protože mě zajímalo, proč
fotbal dělají, kam by to chtěli dotáhnout.

Působení u týmu U17 zahájil Filip Klapka soustředěním ve Velkých Bílovicích. „Díky tomu jsme se s kluky
poznali i po lidské stránce. Jinak by to trvalo třeba měsíc nebo dva,“ říká.

Studuješ profilicenci. Pomáhá ti v tom pozice hlavního trenéra?
Spíš mi naopak pomáhá studium v téhle
práci. když jsem byl hráč, ptal jsem se sám
sebe, co mi ta škola může dát. myslel jsem
si, že všemu rozumím. Až teď ale dostávám
souvislosti, nadhled. A profilicence je proti
áčku zase o velký kus dál. Jako hráč jsem si
říkal, k čemu mi to bude, ale teď si nedovedu
představit, jak bych bez zkušeností ze studia
licencí vůbec mohl jako trenér fungovat.
Studuješ s Markem Kuličem, který trénuje
devatenáctku. Jak se ti s ním komunikuje?
Bez problému. Samozřejmě máme každý
svůj názor, nějaké nuance v tom, co bychom
chtěli do týmu promítnout. Bavíme se o fotbale stejně jako s ostatními trenéry. Vycházíme spolu dobře.
Spolupráce v rámci dorosteneckých týmů je
hodně úzká, že ano?
Ano. máme jednoznačně daný směr, kterým
jdeme minimálně od U15. Principy, jak se
chovat po ztrátě balonu, v jakých prostorech... Sedíme spolu v jedné kanceláři, takže
můžeme řešit i drobnosti, můžeme si poradit
různá cvičení na tu kterou situaci. V tom to
je super. máme jasně daná pravidla, ale
každý si do toho dává něco svého. Aleš
Čvančara nám v tom nebrání, to by tady
mohl mít čtyři cvičené opice.
Co dáváš do týmu svého?
Neřeknu. Přijď se podívat. (směje se)

V čem chceš, aby tvůj tým byl poznat?
Už v prvních zápasech jsem viděl, že kluci
mají obrovskou chuť nevzdat se. Poprat se,
i když jim podmínky nejsou nakloněné. hráli
jsme s devatenáctkou mFk Skalica, soupeř
byl o dost silnější, vyspělejší... V prvním poločase si s námi dělali, co chtěli, místy to
bylo až komické. Říkal jsem si, co jim takový
zápas může dát. Ve druhé půli jsme hráli tak,
že to bratia přestali kousat a začali se uchylovat k takovým faulům, až se zápas musel
ukončit o pět minut dřív. Tohle by mohla být
charakteristika mého týmu. Doufám.
Z poslední devatenáctky šlo pět hráčů do
přípravy áčka. Jak silný je ročník, který máš
teď ty?
Jsou ve věku, že kdo ještě nevypadá, může
být dobrý, a naopak. Nedá se říct, že u někoho je to tutové. V devatenáctce už se to
dá čuchat, ale teď se to může během roku
změnit.
Je tvoje práce díky tomu o to zajímavější?
Určitě. Je zajímavé vidět ten pokrok, který
kluci dělají, jak vstřebávají informace. Jak
jde nahoru individuální i týmový výkon. To
jsme si dokázali s Davidem homoláčem
v minulé osmnáctce. Ze začátku někteří
mohli být zahořklí, že se nedostali do A dorostu, my jsme si s nadsázkou říkali, že si
na tréninku neumějí nahrát. Ale během roku
byl vidět strašný progres. To je na tom to
pěkné.
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... A NABÍZÍME I UBYTOVÁNÍ

ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019
1. kolo (20. 7. 2019)
Vítkovice – Chrudim
Vlašim – Brno
Dukla – Třinec
Sokolov – hradec král.
Pardubice – Žižkov
Líšeň – Varnsdorf
Prostějov – Vyšehrad
Ústí n/L – Jihlava

6. kolo (24. 8. 2019)
Jihlava – Líšeň
hradec král. – Chrudim
Brno – Vítkovice
Pardubice – Sokolov
Vyšehrad – Dukla
Prostějov – Třinec
Žižkov – Varnsdorf
Vlašim – Ústí n/L

11. kolo (5. 10. 2019)
Jihlava – Sokolov
Chrudim – Brno
Dukla – Prostějov
Třinec – Vítkovice
Líšeň – Ústí n/L
Žižkov – Vyšehrad
Varnsdorf – Vlašim
hradec král. – Pardubice

2. kolo (27. 7. 2019)
Brno – Pardubice
Chrudim – Líšeň
Prostějov – Vlašim
Jihlava – Vítkovice
Žižkov – Sokolov
Varnsdorf – Třinec
Vyšehrad – Ústí n/L
hradec král. – Dukla

7. kolo (31. 8. 2019)
Vítkovice – Pardubice
Třinec – Brno
Dukla – Vlašim
Sokolov – Prostějov
Chrudim – Vyšehrad
Líšeň – Žižkov
Varnsdorf – Ústí n/L
hradec král. – Jihlava

12. kolo (19. 10. 2019)
Vítkovice – Dukla
Ústí n/L – Chrudim
Brno – Varnsdorf
Sokolov – Líšeň
Vyšehrad – Jihlava
Pardubice – Třinec
Prostějov – Žižkov
Vlašim – hradec král.

3. kolo (3. 8. 2019)
Vítkovice – Vyšehrad
Ústí n/L – Prostějov
Třinec – Jihlava
Sokolov – Brno
Pardubice – Vlašim
Líšeň – hradec král.
Dukla – Žižkov
Varnsdorf – Chrudim

8. kolo (14. 9. 2019)
Ústí n/L – Sokolov
Jihlava – Chrudim
Brno – Líšeň
Pardubice – Dukla
Vyšehrad – Třinec
Prostějov – Varnsdorf
Žižkov – hradec král.
Vlašim – Vítkovice

13. kolo (26. 10. 2019)
Jihlava – Pardubice
Vyšehrad – Vlašim
Chrudim – Dukla
Třinec – Ústí n/L
Líšeň – Vítkovice
Žižkov – Brno
Varnsdorf – Sokolov
hradec král. – Prostějov

4. kolo (10. 8. 2019)
Jihlava – Dukla
hradec král. – Varnsdorf
Brno – Ústí n/L
Vyšehrad – Sokolov
Chrudim – Třinec
Prostějov – Pardubice
Žižkov – Vítkovice
Vlašim – Líšeň

9. kolo (21. 9. 2019)
Vítkovice – Sokolov
Jihlava – Brno
Chrudim – Vlašim
Dukla – Ústí n/L
Třinec – Žižkov
Líšeň – Prostějov
Varnsdorf – Pardubice
hradec král. – Vyšehrad

14. kolo (2. 11. 2019)
Vítkovice – Varnsdorf
Ústí n/L – hradec král.
Brno – Vyšehrad
Sokolov – Třinec
Dukla – Líšeň
Pardubice – Chrudim
Prostějov – Jihlava
Vlašim – Žižkov

5. kolo (18. 8. 2019)
Ústí n/L – Pardubice
Třinec – hradec král.
Dukla – Brno
Sokolov – Vlašim
Chrudim – Žižkov
Líšeň – Vyšehrad
Vítkovice – Prostějov
Varnsdorf – Jihlava

10. kolo (28. 9. 2019)
Ústí n/L – Vítkovice
Brno – hradec král.
Vyšehrad – Varnsdorf
Sokolov – Dukla
Pardubice – Líšeň
Prostějov – Chrudim
Žižkov – Jihlava
Vlašim – Třinec

15. kolo (9. 11. 2019)
Jihlava – Vlašim
Brno – Prostějov
Vyšehrad – Pardubice
Třinec – Líšeň
Chrudim – Sokolov
Žižkov – Ústí n/L
Varnsdorf – Dukla
hradec král. – Vítkovice
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