
mALšOVICký STADION hRADeC kRÁLOVé
PÁTEK 30. 8. 2019 V 18:00

Zápas 7. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

FC Hradec Králové – FC Vysočina Jihlava

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

Program 8. kola (14. 9. 2019)
Vítkovice – Sokolov
Jihlava – Brno
Chrudim – Vlašim
Dukla – Ústí n/L
Třinec – Žižkov
Líšeň – Prostějov
Varnsdorf – Pardubice
Hradec Králové – Vyšehrad

Program 9. kola (21. 9. 2019)

partner utkání: 
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VOTROK CUP 
OVLÁDLA SPARTA

O víkendu se na Bavlně konal první ročník mezinárodního turnaje Votrok Cup pro hráče
kategorie U10. Do hradce králové se sjely top týmy z Česka a Slovenska, které přispěly
k velmi dobré úrovni celé akce. Závěrečný duel mezi Spartou – rudou a Žilinou, který
rozhodoval o celkovém vítězi, měl výbornou atmosféru. Nakonec Sparta otočila vývoj
utkaní a radovala se z prvenství. „Celkem bylo odehráno 120 utkání a ohlasy od trenérů
jsou jenom a jenom pozitivní. Všichni si pochvalovali areál a perfektně připravený pažit
na Bavlně. Poděkování patří všem zúčastněným, pořadatelům a partnerům turnaje, kteří
se podíleli na uspořádání Votrok Cupu 2019,“ říká sekretář mládeře FC hradec králové
Ondřej Trojna. malí Votroci se umístili na 12. místě. 

1.   AC Sparta Praha – rudá
2.   mšk Žilina
3.   AC Sparta Praha – bílá
4.   FC Spartak Trnava
5.   Bohemians Praha 1905
6.   Fk Spartak Choceň
7.   Sk Slavia Praha
8.   Sk Sigma Olomouc

9.   Fk Inter Bratislava
10. Fk mladá Boleslav
11. Fk Dukla Praha – žlutá
12. FC Hradec Králové
13. FC mAS Táborsko
14. FC Petržalka
15. Sk Dynamo České

Budějovice
16. Fk Ústí nad Labem

17. Fk Jaroměř
18. mFk Chrudim
19. Fk Dukla Praha – vínová
20. mFk Nové město n/m
21. 1. Fk Příbram
22. mFk Vítkovice
23. Fk Čáslav
24. Sk Rozkoš Česká

Skalice

Pořadí Votrok Cupu 2019:

Nejlepší hráč turnaje: mário Charamza – mšk Žilina. Nejlepší střelec turnaje: Steve houdek
– Fk Spartak Choceň. Nejlepší brankář turnaje: Samuel Lehocký – FC Spartak Trnava.
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
FC Vysočina Jihlava

Lukáš Zoubele
záložník

Stanislav klobása
útočník

Lukáš Vaculík
obránce

ROK ZALOŽENÍ 1948
KLUBOVÉ BARVY modrá a žlutá
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY Postup do první ligy (2004/2005 a 2011/2012), 8. místo v první

lize (2013/2014), semifinále Českého poháru (2003/2004).

VEDENÍ KLUBU Tomáš Drastil – předseda představenstva, Jan Staněk – ředitel.

STADION Stadion v Jiráskově ulici, kapacita 4500.

HISTORICKÁ 22 zápasů
BILANCE 7 výher hradce/8 remíz/7 výher Jihlavy, skóre 20:23

POSLEDNÍ 12. 4. 2019 – malšovický stadion – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
VZÁJEMNÝ FC hradec králové – FC Vysočina Jihlava 0:1 (0:1)
ZÁPAS Branka: 35. klobása. Rozhodčí: Nenadál – horák, Pečenka. Žk:

52. Leibl, 90. kvída – 90. Petr. 986 diváků. FChk: Ottmar – kopečný
(72. Pokorný), kvída, Plašil, Urma – Jukl (53. Da Silva), Černý –
Vlkanova, Zorvan, Leibl (53. Djurdjević) – Firbacher. Jihlava: Vej-
mola – P. Breda, Tijani, Chlumecký, F. Novotný (72. Vedral) – šulc,
Vaculík (83. Petr) – Javůrek, Zoubele, Preisler – klobása (87. ma-
chuča). 

NA KOHO SI DÁT POZOR

NAVšTIVTe weBOVé STRÁNkY FOTBALOVéhO kLUBU FC hRADeC kRÁLOVé

w w w.f c h k .c z
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SOUPISKA FC VYSOČINA JIHLAVA
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019

Brankáři:              1     VeJmOLA               Luděk                3. 11. 1994     24 let    187 cm, 80 kg

                            93     VeSeLý                  Vlastimil              6. 5. 1993     26 let    188 cm, 88 kg

Obránci:               2     křIšťÁL                 Vojtěch              10. 7. 1999     20 let    187 cm, 74 kg

                              3     FOFANA                  halassane        20. 5. 2001     18 let    181 cm, 70 kg

                              5     TIJANI                    mohamed         10. 7. 1997     22 let    188 cm, 91 kg

                              6     VeDRAL                  Filip                    26. 4. 1997     22 let    195 cm, 90 kg

                              8     NOVOTNý              Filip                   17. 8. 1995     24 let    173 cm, 71 kg

                              9     PAVLÍk                   Jan                    20. 3. 1998     21 let    180 cm, 75 kg

                            14     SVOBODA              Tomáš              20. 1. 2000     19 let    180 cm, 72 kg

                            17     TLUSTý                 Petr                    17. 1. 1986     33 let    185 cm, 83 kg

                            23     TRAJkOVIć            Aleksandar       5. 11. 1999     19 let                 

Záložníci:           10     SmeJkAL               Tomáš                 7. 7. 1998     21 let    176 cm, 65 kg

                            11     VACULÍk                 Lukáš                  6. 6. 1983     36 let    180 cm, 77 kg

                            16     mIkUš                    Rajmund        29. 11. 1995     23 let    179 cm, 71 kg

                            18     BeLTRAN                esteban          18. 10. 1999     19 let    176 cm, 63 kg

                            19     ZOUBeLe                Lukáš              20. 12. 1985     33 let    189 cm, 86 kg

                            20     ReZek                     Jakub                29. 5. 1998     21 let    174 cm, 69 kg

                            22     LACkO                    matúš                12. 4. 1987     32 let    173 cm, 69 kg

                            24     FORTeLNý             Jan                    19. 1. 1999     20 let    178 cm, 65 kg

                            27     JAVůRek               Jan                    16. 5. 1989     30 let    178 cm, 76 kg

                            30     RITTeR                   Adam                 16. 4. 2002     17 let    179 cm, 68 kg

Útočníci:               7     kOUBek                 matěj                10. 1. 2000     19 let    179 cm, 62 kg

                            15     kLOBÁSA               Stanislav             7. 3. 1994     25 let    176 cm, 78 kg

                            25     JAwO                      Lamin                15. 3. 1995     24 let    190 cm, 80 kg

Realizační tým: Radim kUČeRA – trenér, Josef mUChA – asistent trenéra, Josef hANZÁ-
Lek – trenér brankářů, Vít CÍSAř – fyzioterapeut, Petr šILhÁN ml., Antonín BURDA, Pavel
křÍŽek – maséři, mUDr. Jakub RöhRICh – lékař, Libor kUChYňA – kustod, Petr šILhÁN
– vedoucí mužstva.



6. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY,  23. srpna 2019:
FC Hradec Králové – MFK Chrudim 2:0 (2:0)
Branky: 12. Prekop, 34. martinec. Rozhodčí:
Pechanec – kříž, Vodrážka. Žk: 17. kopečný,
30. šípek, 37. Jukl, 40. Zbrožek – 56. Vašu-
lín, 63. Sulík. 1110 diváků.
FC hradec králové: Ottmar – kopečný,

kvída, martinec, Urma – Jukl (39. Djurdje-
vić), Zbrožek – šípek (65. Procházka), Vl-
kanova, Frýdek (78. Doležal) – Prekop.
mFk Chrudim: mrázek – řezníček (15. mas-
tík), Vencl (52. Sixta), Drahoš, krčál, hlavsa
– Sulík, kesner, Janoušek, Froněk (70. Ry-
bička) – Vašulín.

„Jsem spokojený hlavně
s prvním poločasem i s vý-
sledkem, ale druhá půle byla
z naší strany jako noc a den.
Přestali jsme plnit věci, které
jsme plnili v první půli. Sou-
peř si sice žádnou vyloženou
příležitost kromě jedné stan-
dardky nevytvořil, ale ke
druhé půli si musíme něco
říct.“
Jakub Martinec, obránce:
„Dali jsme rychlý gól, zklidnili
jsme se. Pak jsem přidal na

2:0, ale chyběl ještě hřebíček na 3:0, protože
pak by byla druhá půle klidnější. To už by
soupeř odpadl, dohrávalo by se. Frýďas má
kvalitní kopací techniku – když nic nevy-
mýšlíme a dáme to do vápna, jsme nebez-
peční.“

Erik Prekop, útočník:
„každý nechal na hřišti sr-
díčko, bylo to odmakané.
Chvála bohu za tři body. moje
hlavička zapadla přesně do
rohu – pomohla nám pře-
stávka na ošetření, domluvili

jsme se s kluky, kdo to kam strhne. mně už
stačilo jen nastavit hlavu.“

Zdenko Frťala, trenér:
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ZÁPASEM
6. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

6. kolo F:NL: FC hradec králové – mFk Chrudim 2:0
O své výhře v prvním východočeském derby aktuální sezony rozhodli Votroci dvěma
góly po rozích ještě v prvním poločase – po dvou centrech Christiana Frýdka se trefili
erik Prekop a Jakub martinec. V rozkouskované druhé půli už domácí vedení udrželi,
Daniel Procházka trefil v závěru břevno.



VÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
FNLIGA.CZ

JE VĚNOVÁNO  
OTCŮM S DĚTMI

8. KOLO   |   13. – 15. 9. 2019
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ERIK PREKOP: UŽ SE VÍC SOUSTŘEDÍM 
NA PŘÍTOMNOST

V posledních letech jsi často střídal kluby.
Jak dlouho ti obvykle trvá, než si v tom no-
vém zvykneš?
Je to individuální. měl jsem štěstí, že jsem
pokaždé přišel do takového, který nechtěl
jen odkopávat míče. Vždycky jsme chtěli
hrát kombinační fotbal, tak, jak jsme to dělali
v Trenčíně – všechno od rozcvičky do konce
tréninku bylo s míčem. Potom je aklimati-
zace rychlá a jde jen o to, jak si zvyknout na
spoluhráče. komu dát míč na pravou nohu,
komu na levou, do běhu, do stoje... S někým
si to sedne za den, s někým rok.
V jaké fázi jsi teď v Hradci?
Už je to dobré. Ze začátku
jsme si na sebe zvykali, ale
teď už si rozumíme. Doufám,
že to bude mít ještě i dál stou-
pající tendenci a bude to lepší a lepší.
Jakým krokem v kariéře je pro tebe Hra-
dec? Už v osmnácti jsi hrál předkola Ligy
mistrů a Evropské ligy...
hradec vnímám jako krok dopředu.
možná dva. Pokud jde o podmínky
a zázemí, je hradec úplně někde
jinde než slovenské druholi-
gové týmy. možná kromě jed-
noho nebo dvou. Cítím se, jako
bych přišel do ligového man-
čaftu – od paní, co nám
chystají dresy, po výkonného
ředitele je to našlapané.
Všichni tady fotbal dělají
nejlíp, jak umějí.
Jaké pro tebe bylo vletět
tak brzy do velkého fot-
balu, zahrát si proti Legii
Varšava nebo Rapidu
Vídeň?
Bylo to zajímavé. když

mi bylo asi šestnáct, řekli mi, že půjdu
z Trenčína na hostování někam do páté ligy.
Tehdy jsem poprvé trval na svém, šel jsem
za trenérem a řekl jsem mu, že minimálně
osmdesát procent hráčů v týmu je horších
než já. Dal mi ještě jednu šanci, ale na postu
levého beka – jako by mi to chtěl udělat
naschvál. Zápas mi vyšel, nedal jsem mu
šanci něco mi vytknout. Tak si mě nechal
a později ze mě udělal kapitána. V devate-
náctce jsem se pak stal králem střelců a vy-
táhli si mě do áčka. To jsem nečekal.
Opravdu?
Čekal jsem, že s nimi začnu přípravu, ale ne
to, že zůstanu v kádru. V Trenčíně odcho-
vanci moc šancí neměli, a když ji dostali,

bylo to hop, nebo trop – vystřelilo je to
nahoru, nebo je zašlapali. V kádru jsem

zůstal, ale nebyl jsem na to v tu chvíli
připravený.
Myslíš po mentální stránce?

Ano, tak. Uspokojil jsem se tím, že
jsem dostal profesionální smlou-

vu. Tím, že jsem seděl v ka-
bině s hráči, kteří vyhráli

na Slovensku dvakrát
double. Přestupo-

vali do evropy...
myslel jsem si, že

jsem něco dokázal, mo -
žná i to, že to přijde
samo. Naska- koval jsem,
říkal jsem si, že mě trefí,
dám gól a pro- dám se
do manchesteru U n i t e d .

Až když mi řekli, že mám jít na
hostování, uzemnilo mě to.
V jakém směru?
Najednou jsem opustil komfort, ve
kterém jsem do té doby vyrůstal. 

V osmnácti letech si zahrál předkola Ligy mistrů a evropské ligy. V Trenčíně ale ERIK
PREKOP štěstí nenašel, a tak se přes různá hostování přesunul v létě do hradce. „Tehdy
jsem nebyl mentálně připravený, teď už jsem. Neřeším tolik budoucnost, víc se soustředím
na to, co je teď,“ říká jedenadvacetiletý útočník.
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Nevěděl jsem, co mě čeká. To byl moment,
který mě probudil. šel jsem do Nemšové, do
třetí ligy, kam jsem za žádnou cenu nechtěl.
Ani jsem to doma neřekl rodičům... Ale skon-
čil jsem tam a otevřel oči. Ten kolektiv byl
neskutečný, do té doby jsem nic takového
nezažil. V Trenčíně byly skupinky různých
národností, v Nemšové kluci z vesnice, kteří
hráli fotbal, protože je baví. Fotbalově mi to
prospělo jen v tom, že jsem pravidelně hrál
mužskou soutěž, která mě zocelila. To bylo
asi jediné.
Pak jsi šel na hostování do Interu Bratislava
a Petržalky. Je těžké prosadit se v Trenčíně?
Z pohledu Slováka ano. Už když jsem byl
v dorostu, skoro všichni kluci říkali, že se na
to můžou vykašlat, protože v áčku ani ne-
dostanou šanci. Že klub stejně přivede ně-
jakého holanďana. Já jsem takhle nepře-
mýšlel, ale opravdu to je těžké. Na druhou
stranu, když už se tam hráč dostane a po-
vedou se mu dva tři zápasy, podrží ho –
a podívejte se, jaké neskutečné přestupy
Trenčín dělá.
Ty jsi ale šanci dostal...
To ano, ale jak jsem říkal, uspokojil jsem se.
A navíc jsem přemýšlel o hloupostech: dám
gól, ozve se mi ten a ten manažer, přestou-
pím do toho a toho klubu... Soustředil jsem
se na spoustu věcí, jen ne na ty důležité.
A sám jsem se dostával pod tlak, před kaž-
dým zápasem jsem si říkal, že dneska už

musím dát gól. musím, musím... Asi víte, že
když něco hodně chcete, nejde to. Nezvládl
jsem to v hlavě.
A jak uvažuješ teď? V přípravě jsi čekal na
gól, v lize taky, v Třinci jsi neproměnil pe-
naltu, a přesto se už pod tlak nedostáváš?
řekl bych, že teď se tolik nedívám do bu-
doucnosti. Soustředím se na přítomnost, co
se má stát, se stane. V přípravě góly nedá-
vám, tak jsem to měl všude. myslím, že teď
v Písku jsem dal svůj první gól v letní pří-
pravě. Nevím, čím to je. Ale teď už se právě
snažím zbytečný tlak na sebe nevytvářet.
Soustředím se na to, abych měl v hlavě jen
tenhle okamžik.
O místo v útoku bojuješ se dvěma místními
talenty, Kubou Šípkem a Filipem Firbache-
rem. Jak to vnímáš?
šípas i Fíra jsou dobří útočníci. Na to, že Fí-
rovi je sedmnáct, je neskutečné, jakou má
stavbu těla a zakončení. Podle mě každého
z nás konkurence posouvá. motivujeme se
navzájem: On dal gól, já musím dát dva.
V tréninku je tohle potřeba. Vnímám to tak,
že kdo bude lepší, bude hrát – a je jedno,
jestli hrajeme na jeden hrot, na dva, jestli
někdo bude hrát z křídla, nebo třeba
obránce. když jdeš na hřiště, musíš být na-
stavený tak, že odevzdáš maximum, a je
jedno, s kým tam jsi, nebo na kterém postu.
Odevzdávání maxima ti celkem jde, hodně
chodíš do soubojů. Jaká je v tomhle ohledu
druhá česká liga?
myslím, že slovenská i česká první liga je
fotbalovější. Bylo vidět i na našem příprav-
ném utkání s Trenčínem, že jim souboje moc
nevoněly. Je to fotbal do nožičky. Sem mi to
dej, sem mi odskoč... Souboje nejsou až tak
vyhrocené jako tady ve druhé lize, ta je ještě
tvrdší než druhá slovenská. hráč tady musí
být našlapaný kondičně i silově.
Proti Chrudimi jsi dohrával s křečemi. Byl
to nejtěžší zápas z pohledu soubojů?
Zatím ano. Bylo tam hodně běhání bez míče,
hlavně ve druhé půli jsme hodně jezdili na-
horu dolů, nikdo nevynechal ani jeden sou-
boj. Frýďase taky chytaly křeče, musel stří-
dat. Já jsem se vracel do obrany někdy
v osmdesáté páté a dostal jsem křeče do
obou nohou – zezadu do stehen i lýtek. Ne-
mohl jsem napnout nohu, ale neměli jsme



Proti MFK Chrudim zaznamenal Erik Prekop svůj druhý gól v sezoně.

střídání, tak jsem to musel
dobojovat. Bylo to takové
maximum, víc už to nešlo.
Jak se ti líbí v Hradci?
moc. Je to pěkné město,
jsou tu dobří lidé. Žiju tady
sám, většinou jsem na sta-
dionu, večer se chodím pro-
cházet k Labi. Dám si na uši
sluchátka, sednu si na la-
vičku a odpočívám. Takhle
vypínám, když toho mám
dost fyzicky a psychicky.
A jaký tady máš cíl?
Přišel jsem s osobní ambicí
dát co nejvíc gólů, pomoct
mužstvu. A hlavně bych si
velmi, velmi přál, abychom
vybojovali postup do první
ligy. Někdo si může myslet,
že na sebe vyvíjíme tlak, ale
já to tak cítím a myslím, že
to tak cítí všichni, že hradec
do ligy patří. když vidím, jak
tady děláme fotbal, je to jed-
noznačný cíl. 

Důrazné souboje s protihráči jsou pro
Erika Prekopa velmi častou činností.
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HISTORIE
VYDřeNÁ RemÍZA S mISTRem

Po neúspěšné účasti na turnaji v Banské
Bystrici nastupoval v neděli 30. srpna 1959
Spartak hradec králové proti přeborníku re-
publiky Červené hviezdě Bratislava. 
Na mužstvo plné reprezentantů byl zvědavý
i trenér národního mužstva Rudolf Vytlačil,
který utkání osobně navštívil. V nominaci
na přátelské střetnutí v moskvě se Sovět-
ským svazem bylo šest hráčů z jedenáctky,
která vyběhla na hradecké hřiště (vytištěni
tučně):
hlavatý – hložek, Tichý, weiss – Matlák,
Buberník – Cimra, Scherer, Kačáni, švec
(hrnčiar), Dolinský. 
Trenér Borhy měl k dispozici skvělé muž-
stvo. Další reprezentanti se na hřiště ani
 nedostali – Javorek, G. mráz, Gajdoš, Rais,
Obert.
To hradecký kouč Szedlacsek musel řešit
úplně jiné problémy. ke zranění kvačka se

ještě přidala angina, která naprosto vyloučila
jeho start v zápase. Černý skoro celý týden
ležel v nemocnici s otravou a macek měl
lehký výron. když k tomu připočteme slabší
výkony Pičmana a michálka v posledních
zápasech, byly obavy o výsledek určitě na
místě. 
O utkání byl obrovský zájem. Od časného
odpoledne se valily na hřiště U Nemocnice
davy fanoušků. Bylo jich patnáct tisíc a na
skrovných prostorách pro diváky bylo za-
plněno každé místečko. 
Zápas řídil velkoryse rozhodčí Fencl, kte-
rému se Spartak hradec představil v se-
stavě: 
Jindra –Andrejsek, hledík, Runštuk – krejčí,
Pičman – Tauchen, macek, Pokorný, Černý,
malík (michálek).
Našlapané hlediště bylo spokojeno jen
z části. Červená hviezda nepodala očeká-

Seriál, který přibližuje mistrovskou sezonu Spartaku hradec králové 1959/1960, pokračuje
děním na přelomu srpna a září před šedesáti lety. Tehdy do hradce zavítal úřadující
mistr Červená hviezda Bratislava a o utkání byl pochopitelně obrovský zájem...

   1.   Fk Pardubice                                6             4              2              0              9:2           14         5
   2.   FC Vysočina Jihlava                   6             4              1              1              9:4           13         4
   3.   Fk Viktoria Žižkov                       6             4              0              2           11:5           12         3
   4.   Fk Dukla Praha                            6             4              0              2           11:6           12         3
   5.   FC Hradec Králové                      6             2              3              1           14:6             9         0
   6.   Sk Líšeň                                        6             2              3              1            12:10           9         0
   7.   FC Zbrojovka Brno                      6             2              3              1              9:7             9         0
   8.   Fk Ústí nad Labem                     6             2              2              2              7:8             8        -1
   9.   Fk Slavoj Vyšehrad                     6             2              1              3              9:10           7        -2
 10.   mFk Chrudim                               6             2              1              3              6:11           7        -2
 11.   Fk Fotbal Třinec                          6             1              3              2              8:9             6         0
 12.   1.Sk Prostějov                             6             1              3              2              6:8             6        -6
 13.   Fk Varnsdorf                                6             1              3              2              9:19           6        -3
 14.   FC Vlašim                                     6             1              1              4              5:8             4        -5
 15.   mFk Vítkovice                              6             1              1              4              6:11           4        -5
 16.   Fk Baník Sokolov                        6             1              1              4              4:11           4        -5

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2019/2020, po 6. kole
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vaný výkon, i když vedla od 34. minuty bran-
kou Scherera, který z dálky překvapil Jindru.
U domácích celkem úspěšně bojovaly ob-
ranné řady, hledík byl jednoznačně nejlep-
ším hráčem na hřišti. 
Útočná pětice hradce po většinu zápasu
prakticky neexistovala. Trpěla nesehraností
a ztěžka se prosazovala proti bojovným
a rychlým zadákům Čh. Útočníci si vypra-
covali jen minimum šancí a ty svou váha-
vostí nedovedli využít. 
Největším zklamáním byl výkon malíka, který
po většinu utkání bezúčelně pobíhal po
hřišti, a tak ho trenér raději pětadvacet minut
před koncem vystřídal. 
Svůj průměr zahráli jedině macek a Tauchen. 
když už vše vypadalo, že domácí ztratí oba
body, přišla 82. minuta, kdy po hrubé chybě
brankáře hlavatého byl Pokorný šť'astným
střelcem vyrovnávací branky.

konečný výsledek:

Po čtyřech odehraných kolech byl Spartak
se ziskem pěti bodů na pátém místě ligové
tabulky.
Víkend 5. a 6. září byl vyhrazen reprezentaci. 
Národní B mužstvo nastoupilo v sobotu 5.
září 1959 v košicích proti stejnému výběru
Sovětského svazu a před třiceti tisíci diváků
zvítězilo 3:2. 
V širší nominaci byl i hradecký útočník La-
dislav Pokorný, bohužel v košicích se na
hřiště nedostal.
A tým prohrál v neděli 6. září v moskvě se
Sovětským svazem 1:3. Z mužstva Červené
hviezdy Bratislava hráli Buberník, Scherer,
kačáni a Dolinský.
Ani v jedné nominaci se neobjevilo jméno
Jiřího hledíka, který byl suverénně nejlepším
hráčem probíhající ligové soutěže...

Vyrovnávací gól proti Červené hviezdě Bratislava  dal Ladislav Pokorný.

Spartak Hradec Králové
– Červená hviezda Bratislava 1:1 (0:1).
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PŘÍMÁKY
mILANA ČeRNéhO

štafetu otázek v Černobílém gólu přebírá mILAN ČeRNý. Dotaz na tělo mu v minulém
čísle položil Radim Ottmar:

hory × pláž · káva × čaj
roh do vápna × rozehraný roh

fotbal na stadionu × fotbal v televizi

soustředění před zápasem × rozptýlení před zápasem

zimní příprava × letní přípravaRonaldo × Messi

Jaké město je hezčí – Praha, nebo Hradec?
hradec je hezký, ale když vezmu jen cen-
trum, je pro mě Praha hezčí. Oť'ase tímto
zvu, aby to sám posoudil. kdykoli ho pro-
vedu s celou rodinou.

Na fotce z mého telefonu je:
oblíbený relax s mými dětmi

Co udělám jako první, když přijdu domů?
Vylezu z auta, pohladím psy, pak v baráku 

pomazlím děti a přivítám se se ženou.

Co dokáže udělat porážku snesitelnější?
Nesu je blbě, ale když se hned po zápase 

zkontaktuju s rodinou, je to lepší.

Co bych nikdy nedokázal?
kvůli dětem bych dokázal všechno.

Kterého zvířete se bojím?
hady nemám rád.

S jakou živou známou osobností bych šel na večeři?
S Tomášem Rosickým. kdyby byl zdravý, bude patřit mezi 

pět nejlepších fotbalistů na světě.

Jakou celebritu jsem miloval jako malý kluk?
Lucka Vondráčková v marmeládě se mi líbila.

Jakou superschopnost bych chtěl mít?
Umět se stát hulkem by se mi líbilo.

Jak bych přepral Honzu Kvídu?
Já bych ho spíš ukecal, abychom se neprali.

Čím je Hradec výjimečný?
Je tady všechno snadno dostupné na kole.

Kdo bude příště odpovídat na mou otázku?
honza kvída

A ta otázka?
Co bys radši obětoval – kamarádství se mnou, nebo budoucí ženu Danču?





Ministerstvo financí varuje: 
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!18+ Více na ifortuna.cz

FANDI NA 200 %
VSAĎ SI A SLEDUJ NA FORTUNA TV 

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU



Hledáme fotbalové  
hvězdičky

mujprvnigol.cz

Přiveďte v září i vy svou ratolest na nejbližší fotbalové hřiště a sledujte,  

jak se jí povede vstřelit první gól. Najít nejbližší nábor vašemu bydlišti,  

jeho termín a další informace můžete na webu projektu.
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019

B
R

A
N

K
Á

Ř
I

O
B

R
Á

N
C

I
R

EA
LI

Z
A

Č
N

Í T
Ý

M

1

VÍZek Patrik
26. 2. 1993

188 cm, 83 kg

4

URmA Otto
17. 8. 1994

178 cm, 73 kg

15

kVÍDA Jan
17. 1. 1991

192 cm, 88 kg

17

ZBROŽek kristian
2. 1. 1990

185 cm, 78 kg

18

LeIBL michal
7. 6. 1992

184 cm, 79 kg

23

kOPeČNý miloš
26. 12. 1993

179 cm, 77 kg

21

mARTINeC Jakub
13. 3. 1998

187 cm, 76 kg

24

TRÁVNÍČek michal
25. 2. 1998

175 cm, 72 kg

25

ČeCh František
12. 6. 1998

179 cm, 69 kg

12

OTTmAR Radim
8. 12. 1983

183 cm, 82 kg

30

mACh Ondřej
3. 3. 1998

192 cm, 83 kg

PRÁšIL Ondřej
asistent trenéra

FRťALA Zdenko
hlavní trenér

POšTULkA Tomáš – trenér brankářů
JIřÍk Jiří – vedoucí mužstva
kOBR Aleš – masér
šOPÁk Stanislav mUDr. – lékař
kORBeL martin, mUDr. – lékař
GRINAC michal, mUDr. – lékař



#17 KRISTIAN ZBROŽEK

OBRÁNCE

*1990
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019

5

SOUkeNÍk
Dominik

13. 7. 1999
182 cm, 77 kg

6

kATeřIňÁk
Jiří

25. 8. 1995
174 cm, 70 kg

8

VLkANOVA
Adam

4. 9. 1994
169 cm, 60 kg

10

DJURDJeVIć 
Fahrudin

17. 2. 1992
178 cm, 73 kg

11

ČeRNý
milan

16. 3. 1988
177 cm, 75 kg

16

FRýDek
Christian
1. 2. 1999

171 cm, 65 kg

26

PROChÁZkA
Daniel

5. 3. 1995
181 cm, 70 kg

27

JUkL
Robert 

28. 10. 1998
180 cm, 71 kg

28

DOLeŽAL
David

5. 1. 2000
177 cm, 66 kg

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. – místo-
předseda, Jiří kOS, Ing. mgr. Pavel křÍŽek, Ladislav škORPIL – členové.
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9

šÍPek Jakub
21. 2. 1999

181 cm, 78 kg

14

FIRBACheR Filip
21. 12. 2001

182 cm, 80 kg

22

PRekOP erik
8. 10. 1997

185 cm, 77 kg

Příchody: Čech (z host. Ústí n./Orl.),
Doležal (U19), Frýdek (Sparta Praha
host.), Prekop (Trenčín), Procházka
(Ústí n.L.), Zbrožek (Varnsdorf). 
Odchody: Da Silva (uk. host.),  Fi něk
(host. Varnsdorf),  hynek (host. Chru-
dim), Janoušek (Chrudim), kropáček
(host. Domažlice), Plašil (B tým), Po-
korný (uk. host.), švantner (host. ho-
donín), Zorvan (host. Vítkovice).



B TÝM FC HRADEC KRÁLOVÉ
3. kolo ČFL – SkUPINY B

3. kolo ČFL: FC Hradec Králové B – FK Přepeře 3:2 (1:2)
Branky: 43. Firbacher, 68. Plašil, 88. matoušek – 23. Volf, 34. Díl z penalty. Rozhodčí: Tesař
– Urban, Slavíček. Žk: 9. Rajnoch, 33. Soukeník, 57. Locker, 85. kadlec – 36. marek Sedláček,
87. krasnický, 89. michal Sedláček. FChk B: Brát – Soukeník, Locker (59. Ptáček), Plašil,
kadlec – Samko (90+1. V. martinec), Vobejda, matoušek, Bičiště (82. štěrba) – Rajnoch
(66. mahr), Firbacher (86. Vítek).  Fk Přepeře: hyka – Novotný V. (61. krasnický), Venc, Ne-
svadba, Tvaroha – Pavlata (67. Novotný P.), Jarosz (85. elbel), marek Sedláček, Díl – Synek
(82. Ježek), Volf (71. michal Sedláček).

Béčku Votroků se povedl parádní obrat – se zkušenějším mužstvem Přepeří prohrávali hra-
dečtí po 40 minutách 0:2, ale hlavně ve druhé půli svou hru výrazně zlepšili a díky trefám
Filipa Firbachera, marka Plašila a martina matouška se svěřenci karla krejčíka radovali
z vítězství 3:2.

Denny Samko, záložník: „V prvním poločase jsme se nemohli dostat ke své hře, kazili jsme
rozehrávku a soupeř nám i proto dělal vzadu velké problémy. Důsledkem toho byly dva ob-
držené góly. Důležité bylo, že jsme dokázali snížit ještě do přestávky, to nás vrátilo do hry.
Druhý poločas jsme začali hodně aktivně, bohužel jsme z toho vytěžili jen dvě břevna. Na-
konec ale odměna za zlepšení přišla a vítězný gól jsme v závěru dokázali dát.“

Radost Votroků po vyrovnávací trefě Marka Plašila.



Vysvětlivky: * — Studio Garsonka | FK — Filmový klub 
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)

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. 

22.  srpna --------
-----------------------------------  4. září
2019 —----------–
www.biocentral.cz

17.30  Bílý bílý den * | Vary ve vašem kině

18.00  Yesterday 

20.30  Tenkrát v Hollywoodu  
21.00  Becassine!  * 

čtvrtek
 22 17.30 Becassine! * 

18.00 Bez věcí nad věcí Český dabing

20.30 Tenkrát v Hollywoodu   
21.00 Becassine!  * 

čtvrtek
 29

14.00 Bez věcí, nad věcí  Senior bio | Český dabing

17.00 Tenkrát v Hollywoodu 
17.30 Becassine!  *  

20.30 Slunovrat 
21.00 Bílý bílý den  * | Vary ve vašem kině 

pátek
 23

14.00 Free Solo Senior bio 

17.00 Tenkrát v Hollywoodu 
17.30 Diego Maradona  * | Vary ve vašem kině 

20.30 Yesterday 
21.00 Fabrika  * 

pátek
 30

15.30 Toy Story 4: Příběh hraček Bio Smolíček

17.30 Neviditelné   * | FK

18.00 Hodinářův učeň  Bio Smolíček

20.30 Tenkrát v Hollywoodu  
21.00 Becassine!  * 

sobota
 24

10.00 Angry Birds ve fi lmu 2 Bio Smolíček 

13.00 Toy Story 4: Příběh hraček Bio Smolíček 

15.30 Hodinářův učeň Bio Smolíček

17.30 Fabrika   * 

18.00 Krvavá nevěsta 
20.30 Diego Maradona Vary ve vašem kině

21.00 Bílý bílý den  * | Vary ve vašem kině

sobota
 31

15.00 Hodinářův učeň  Bio Smolíček 

17.30  Becassine! * 

18.00 Rocketman 
20.30  Diego Maradona Vary ve vašem kině

21.00 Bílý bílý den  * | Vary ve vašem kině

neděle
 25 15.00 Toy Stroy 4: Příběh hraček  

 Bio Smolíček | Dětská dílna

17.30  Bílý bílý den * | Vary ve vašem kině 

18.00  Přes prsty 
20.30  Tenkrát v Hollywoodu 
21.00  Fabrika  * 

neděle
 01

17.30 Bílý bílý den  * | Vary ve vašem kině 

18.00 Bez věcí nad věcí  Český dabing

20.30 Krvavá nevěsta 
21.00  Diego Maradona * | Vary ve vašem kině 

pondělí
 26 17.00 Tenkrát v Hollywoodu 

17.30 Becassine!  * 

20.30 Slunovrat 
21.00 Diego Maradona * | Vary ve vašem kině 

pondělí
 02

10.00 Rocketman Senior bio  

17.30 Diego Maradona * | Vary ve vašem kině

18.00 Yesterday   
20.30  Tenkrát v Hollywoodu 
21.00 Bílý bílý den * | Vary ve vašem kině

úterý
 27 10.00  Pavarotti  Senior bio

17.30  Diego Maradona * | Vary ve vašem kině

18.00 Přes prsty    

20.30 Tenkrát v Hollywoodu  
21.00  Bílý bílý den  * | Vary ve vašem kině

úterý
 03

17.00  Tenkrát v Hollywoodu 
17.30  Bílý bílý den  * | Vary ve vašem kině

20.30  Slunovrat 
21.00  Diego Maradona  * | Vary ve vašem kině

 

středa
 28 17.00  Tenkrát v Hollywoodu  

17.30  Bílý bílý den  * | Vary ve vašem kině

20.30  Yesterday 
21.00  Diego Maradona  * | Vary ve vašem kině

středa
 04

Tenkrát v Hollywoodu



O víkendu jste byli na polském turnaji Deyna
Cup, kde jste skončili devátí. Jak turnaj hod-
notíš?
Neměli jsme tam takové soupeře jako kate-
gorie U11. hráli jsme s polskými týmy jako
Lech Poznaň, Slask wroclaw, byly tam ně-
jaké ukrajinské týmy, lotyšské... Oproti tý-
mům jako manchester City
nebo Dortmund tyhle celky
moc nechtěly hrát fotbal. my
začínáme kombinovat, oni
se soustředili vyloženě na
výsledek – totální obrana
v bloku, jenom překopávali.
Naši kluci jen koukali, ještě
neznáme zajišťování pro-
storů a měli jsme s tím ob-
rovský problém. Nebyl tam
jediný tým, který vyčníval.
O to víc mě štve, že jsme
skončili devátí, protože jsme
jednoznačně měli na to, aby-
chom vyhráli nebo aspoň
udělali medaili. Byly to vy-
rovnané zápasy, možná ve
dvou jsme byli horší tým –
s Gdaňskem a Dynamem
kyjev.
V téhle kategorii je ale pro
trenéra důležitější to, že
kluci hrají fotbal, ne?
Jednoznačně. Proto mě štvalo, že to Poláci
takhle nemají. V Česku to tak je nastavené
u všech klubů – vyhrávat chceme, ale ne-
podřizujeme všechno výsledku. Tohle byl
jiný svět. Nebyl jsem zklamaný z toho, že
jsme nevyhráli, ale spíš z toho, že nedoká-
žeme vyhrát zápasy, ve kterých jsme fotba-
lovější.

V přípravkách máš děti zlepšovat hlavně in-
dividuálně, ne?
To ano. máme to tak nastavené od kategorie
U7. Dokážu to posoudit, protože mám kluky
už čtvrtým rokem. Jednoznačně se soustře-
díme na individuální dovednosti – vedení
míče, střelbu, souboje jeden na jednoho. Ně-

jaká kombinace, do toho se
dostáváme až teď. V indivi-
duálních činnostech jsme
byli lepší.
Působil jsi taky jako asistent
v žákovských kategoriích.
Jak moc se liší tréninky?
hodně. V mladších žácích se
piluje první dotyk, přihrávka,
převzetí míče. V přípravkách
s tím teprve začínáme, jinak
jedeme čistě na individuální
kvality.
Jak jsou na to tréninky za-
měřené?
Velký důraz klademe na to,
aby se kluci naučili ovládat
míč. Postupně přecházíme
do vyšší rychlosti, pak kluky
dostáváme pod větší tlak,
přecházíme na nácviky jeden
na jednoho, aby se naučili
obejít soupeře a měli sebe-
vědomí. Děláme to formou

soutěže a musím říct, že naši kluci jsou
v tomhle skvělí – chtějí vyhrávat, baví je to.
Větší změna pak nastane v žákovských ka-
tegoriích. Jaký posun prodělají kluci v pří-
pravkách?
Obrovský. A je znát rok od roku. mě na tom
baví to, že si kluky vychovávám od sedmi-
čky. Rostou mentálně, pohybově, do toho
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ANTONÍN SVOBODA: NA PŘÍPRAVCE JE
NEJKRÁSNĚJŠÍ, JAK KLUCI OBJEVUJÍ NOVÉ VĚCI

má na starosti nejmenší Votroky – ty přebírá v šesti letech a postupně je vede do
žákovské kategorie. „Důležité je, aby takhle malé děti byly pohybově připravené. když
mají rychlostní předpoklady a umějí základní věci jako kotoul, s míčem se pracovat
naučí,“ říká ANTONÍN SVOBODA, trenér kategorie U10.

Antonín Svoboda.



jim začne škola, tím se taky
posouvají. V U7 všichni lítají
za míčem, to je magnet. Pak
začnou postupně vnímat pro-
story, jsme schopní hru roz-
táhnout, otočit. A nejkrásnější
na tom je, že si na to přichá-
zejí sami. Já jim to jen ukážu,
dám jim návod. V žácích pak
vyrostou nejvíc, protože se
individuální dovednosti spo-
jují s týmovým pojetím hry.
Do kategorie U7 berete děti
z Fotbalové školičky. Jak na
takhle malých dětech po-
znáš, kdo má nadání?
V nejmladších kategoriích je
nejdůležitější pohybová
složka. Ten kluk nebo holka musí mít rych-
lostní předpoklady, umět udělat kotoul...
S míčem se pak nejspíš naučí. I když vezmu
kluky, kteří tolik neumějí s balonem, ale vi-
dím, že jejich pohybová složka je dobrá, dá
se s nimi pracovat. Pak se potvrzovalo, že
po roce práce s balonem návyky převzali.
Jak vyhledáváte takhle malé děti?
Fotbalová školička v tom dělá největší práci.
když jsem přišel jako hlavní trenér kategorie
U7, školička mi předala šestnáct kluků. Při-
pravených pohybově, nastavených co do
disciplíny, mohl jsem hned začít dělat fot-
balové věci. Za to patří školičce obrovský
dík – ušetříme klidně i rok času. Jinak ob-

jíždíme turnaje v okolí, a když se nám tam
nějaký kluk líbí, jeho a rodiče oslovíme. Po-
kud mají zájem, přijedou na trénink a poba-
víme se dál. mám zkušenosti, že pak je ten
kluk většinou nadšený a chce u nás být.
Nedívají se na vás rodiče divně, že lanaříte
děti v tak nízkém věku?
my je nelanaříme, jen se jich ptáme. A záleží
na tom, v jaké vzdálenosti to je – když jsou
z blízkého okolí, většinou jsou rádi, protože
FC hradec králové je pro ně pojem. kdybych
chtěl sáhnout do Trutnova, je to daleko. Ta-
kový kluk nejezdí třikrát týdně, na to je brzy.
Jsme schopní domluvit se s rodiči, že jezdí
na trénink k nám třeba jednou za čtrnáct

dní. To stačí, je navázaný kontakt.
Zmínil jsi pohybovou připravenost.
Často jsou slyšet nářky, že dnešní děti
jsou na tom špatně. Myslíš si to taky?
Ve školičce jsou děti připravené, takže
to neznám. když vidím týmy z okol-
ních vesnic, pohybová složka je horší.
Já jsem ale zastáncem toho – a jed-
nou budu doufám učit na základce –
že děti na tom nejsou hůř než my. Po-
hyb jim trochu chybí, protože
s elektronikou mají jednodušší sedět
doma, ale hodně záleží na rodičích.
Neměli by se bát poslat děti ven. Ne-
chat je sedět u počítače jen proto, že
mám jistotu, že jsou doma v bezpečí,
je špatně. Tohle je hlavní, co by se
mělo změnit.

V kategoriích přípravek se trenéři sou-
středí na individuální dovednosti hráčů.



AUTA, s.r.o., Žižkova 660, 261 01 Příbram
Tel.: 733 120 876, E-mail: auta.prodej@auta.pb.cz
web: http://autasro.kia.com

Polní 190, 500 03 Hradec Králové tel. +420 495 585 071
autotech.prodej@autotechhk.cz http://autotech.kia.com
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HLEDÁ
PRÁVĚ
TEBE

 ŘIDIČE A ŘIDIČKY 

ELEKTROMECHANIKY A AUTOKLEMPÍŘE

kolektiv odborníků
a profesionálů

„Jsme 
sehraný 
tým.“

tel. 495 089 231, 603 568 571 ... A NABÍZÍME I UBYTOVÁNÍ



1. kolo (20. 7. 2019)
Vítkovice – Chrudim             0:1
Vlašim – Brno                         2:2
Dukla – Třinec                        2:3
Sokolov – Hradec Králové    0:0
Pardubice – Žižkov                2:1
Líšeň – Varnsdorf                  2:2
Prostějov – Vyšehrad            1:0
Ústí n/L – Jihlava                  0:0
                                                    
2. kolo (27. 7. 2019)
Brno – Pardubice                   1:1
Chrudim – Líšeň                     1:3
Prostějov – Vlašim                0:1
Jihlava – Vítkovice                3:0
Žižkov – Sokolov                   2:1
Varnsdorf – Třinec                 2:2
Vyšehrad – Ústí n/L              4:1
Hradec Králové – Dukla        0:2
                                                    
3. kolo (3. 8. 2019)
Vítkovice – Vyšehrad            4:2
Ústí n/L – Prostějov              3:1
Třinec – Jihlava                     0:1
Sokolov – Brno                       0:2
Pardubice – Vlašim               1:0
Líšeň – Hradec Králové        3:3
Dukla – Žižkov                       2:0
Varnsdorf – Chrudim             3:3
                                                    
4. kolo (10. 8. 2019)
Jihlava – Dukla                      1:0
Hradec Král. – Varnsdorf     8:0
Brno – Ústí n/L                       2:2
Vyšehrad – Sokolov              2:2
Chrudim – Třinec                   1:0
Prostějov – Pardubice           0:0
Žižkov – Vítkovice                  2:0
Vlašim – Líšeň                        1:2
                                                    
5. kolo (18. 8. 2019)
Ústí n/L – Pardubice             0:1
Třinec – Hradec Králové      1:1
Dukla – Brno                           2:1
Sokolov – Vlašim                   2:1
Chrudim – Žižkov                  0:3
Líšeň – Vyšehrad                   0:0
Vítkovice – Prostějov            2:2
Varnsdorf – Jihlava               2:1

6. kolo (24. 8. 2019)
Jihlava – Líšeň                         
Hradec Králové – Chrudim     
Brno – Vítkovice                       
Pardubice – Sokolov               
Vyšehrad – Dukla                     
Prostějov – Třinec                    
Žižkov – Varnsdorf                  
Vlašim – Ústí n/L                     
                                                    
7. kolo (31. 8. 2019)
Vítkovice – Pardubice             
Třinec – Brno                            
Dukla – Vlašim                         
Sokolov – Prostějov                 
Chrudim – Vyšehrad                
Líšeň – Žižkov                          
Varnsdorf – Ústí n/L                
Hradec Králové – Jihlava       
                                                    
8. kolo (14. 9. 2019)
Ústí n/L – Sokolov                   
Jihlava – Chrudim                    
Brno – Líšeň                              
Pardubice – Dukla                   
Vyšehrad – Třinec                    
Prostějov – Varnsdorf             
Žižkov – Hradec Králové        
Vlašim – Vítkovice                   
                                                    
9. kolo (21. 9. 2019)
Vítkovice – Sokolov                 
Jihlava – Brno                          
Chrudim – Vlašim                    
Dukla – Ústí n/L                       
Třinec – Žižkov                         
Líšeň – Prostějov                     
Varnsdorf – Pardubice            
Hradec Králové – Vyšehrad   
                                                    
10. kolo (28. 9. 2019)
Ústí n/L – Vítkovice                 
Brno – Hradec Králové            
Vyšehrad – Varnsdorf             
Sokolov – Dukla                       
Pardubice – Líšeň                    
Prostějov – Chrudim                
Žižkov – Jihlava                       
Vlašim – Třinec                        

11. kolo (5. 10. 2019)
Jihlava – Sokolov                     
Chrudim – Brno                        
Dukla – Prostějov                     
Třinec – Vítkovice                    
Líšeň – Ústí n/L                        
Žižkov – Vyšehrad                   
Varnsdorf – Vlašim                  
Hradec Králové – Pardubice  
                                                    
12. kolo (19. 10. 2019)
Vítkovice – Dukla                     
Ústí n/L – Chrudim                  
Brno – Varnsdorf                      
Sokolov – Líšeň                        
Vyšehrad – Jihlava                  
Pardubice – Třinec                  
Prostějov – Žižkov                   
Vlašim – Hradec Králové        
                                                    
13. kolo (26. 10. 2019)
Jihlava – Pardubice                 
Vyšehrad – Vlašim                   
Chrudim – Dukla                      
Třinec – Ústí n/L                      
Líšeň – Vítkovice                      
Žižkov – Brno                           
Varnsdorf – Sokolov                
Hradec Králové – Prostějov   
                                                    
14. kolo (2. 11. 2019)
Vítkovice – Varnsdorf              
Ústí n/L – Hradec Králové      
Brno – Vyšehrad                      
Sokolov – Třinec                      
Dukla – Líšeň                            
Pardubice – Chrudim              
Prostějov – Jihlava                  
Vlašim – Žižkov                        
                                                    
15. kolo (9. 11. 2019)
Jihlava – Vlašim                       
Brno – Prostějov                      
Vyšehrad – Pardubice             
Třinec – Líšeň                           
Chrudim – Sokolov                  
Žižkov – Ústí n/L                      
Varnsdorf – Dukla                    
Hradec Králové – Vítkovice    
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