
MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ
Neděle 23. září 2018 v 15.00 hod.

Zápas 9. kola

FC Hradec Králové – FK Viktoria Žižkov

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

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

Program 9. kola (22. 9. 2018) Program 10. kola (29. 9. 2018)

partner utkání:



ZEMŘEL FANOUŠEK 
VÁCLAV ŠPINA
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V úterý  18.  září  zemřel  ve  věku  70  let VáclaV ŠPina,
dlouholetý  organizátor  Ligy  neregistrovaných  a později
Fotbalové  ligy  amatérů,  kterou  jako  prezident  soutěže
 podnikových a firemních týmů na Královéhradecku přes
třicet let vedl. 

V roce  2008  obdržel  od Okresního  fotbalového  svazu
cenu  Hradecká  fotbalová  osobnost,  ocenění  se  mu
 dostalo  i od  Královéhradeckého  KFS  na  slavnostním
 galavečeru. 

Všem byl znám také jako řidič Dopravního podniku města
Hradec  Králové  a měl  na  svém  kontě  úctyhodné  dva
 miliony kilometrů bez dopravní nehody. 

Nechyběl prakticky na žádném fotbalovém utkání Votroků, na stadionu měl své tradiční
místo spolu s dalšími kamarády z Dopravního podniku. 

Poslední rozloučení s ním se koná v pondělí 24. září ve 13:45 ve smuteční obřadní síni
v Kuklenách.

FC Hradec Králové vyjadřuje všem pozůstalým upřímnou soustrast. Čest jeho památce. 

Václav Špina – hradecký fotbalový expert.



O dNEŠNíM sOUPEŘI
FK Viktoria Žižkov
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ROK ZALOŽENÍ 1903
KLubOvé bARvy červená a bílá
NEjvětšÍ úspěcHy Vítěz Poháru dobročinnosti (1913, 1914, 1916), 

vítěz 1. středočeské profesionální ligy (1927/1928), 
vítěz Středočeského poháru (1921, 1928/1929, 1932/1933, 
1939/1940), vítěz Poháru ČMFS (1993/1994).

vEDENÍ KLubu Jiří Rýva – statutární ředitel
Michal Dyml –  sportovní ředitel

stADION Seifertova ulice, kapacita 5334

HIstORIcKÁ 32 zápasů 
bILANcE 13 výher Hradce/9 remíz/10 výher Žižkova, skóre 42:37

pOsLEDNÍ 18. 3. 2018 – Seifertova ulice, Praha 3
vZÁjEMNÝ FK Viktoria Žižkov – FC Hradec Králové 2:0
ZÁpAs Branky: 29. Kuchta, 56. Urbanec. ŽK: 19. Čech, 26. Pajer, 28.

Kvída – 51. Kuchta, 55. Košťál, 67. Podrazký. Rozhodčí: Dubravský
– Caletka, Novák. 781 diváků (52 hostů). Žižkov: Hrubeš – Dressler,
Košťál, Švejdík, Pardubský - Podrazký, Pavlata – Štípek (86. Tráv-
níček), Batioja (75. M. Čermák), Urbanec – Kuchta (90. Musa).
FCHK: Ottmar – Černý, Čech (83. Zorvan), Kvída, Urma – Martan,
Janoušek (72. Súkenník), Pajer, Vlkanova – Šípek (46. Schwarz),
Pázler.

NA KOHO sI DÁt pOZOR

Miroslav Podrazký
záložník

Marcel Čermák
záložník

Petar Musa
útočník



sOUPIsKA FK VIKtOrIA ŽIŽKOV
FORTUNa:NÁRODNí LiGa – podzim 2018
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Brankáři:      23     SOUKUP             Pavel                14. 4. 1995      23 let    190 cm, 82 kg

                     25     OTÁHaL              Martin              29. 5. 1996      22 let    188 cm, 79 kg

                     27     HRUBeŠ             Karel                 16. 3. 1993      25 let    199 cm, 96 kg

Obránci:         2     ŽeŽULKa            Ondřej             25. 9. 1998      19 let    184 cm, 82 kg

                        5     ViLOTić              Stefan            16. 10. 1999      18 let    183 cm, 76 kg

                        7     STříŽ                 Michal                4. 7. 1994      24 let    178 cm, 67 kg

                        8     MaReŠ               Vojtěch               5. 6. 1999      19 let    196 cm, 80 kg

                     11     OPLUŠTiL          Marek               30. 1. 1994      24 let    195 cm, 85 kg

                     16     PaRDUBSKý      Václav              20. 1. 1998      20 let    185 cm, 77 kg

                     21     KReJDL              Daniel                3. 2. 1998      20 let    186 cm, 76 kg

                     26     ŠVeJDíK             Ondřej             3. 12. 1982      35 let    190 cm, 82 kg

Záložníci:               aUeR                  Jonas                 5. 8. 2000      18 let    179 cm, 77 kg

                        6     PODRaZKý        Miroslav           18. 8. 1984      34 let    182 cm, 80 kg

                        9     ČeRMÁK            Marcel            25. 11. 1998      19 let    177 cm, 77 kg

                     12     KRiVOSHeeV     Miroslav         30. 11. 1999      18 let    183 cm, 67 kg

                     14     URBaNeC          Jakub               27. 4. 1992      26 let    182 cm, 76 kg

                     15     TRaPaNOVSKi   Kristijan            14. 8. 1999      19 let    180 cm, 75 kg

                     17     BaZaL                Josef                6. 11. 1993      24 let    175 cm, 69 kg

                     18     BaTiOJa             augusto a. Q.    4. 5. 1990      28 let    173 cm, 75 kg

                     20     BeňO                 David                 5. 7. 1999      19 let    185 cm, 80 kg

                     22     VOLeK                Zdeněk            12. 4. 1985      33 let    181 cm, 74 kg

                     28     SiNTeaN            andrei              16. 6. 1999      19 let    176 cm, 74 kg

útočníci:       10     DOČeKaL          Tomáš              24. 5. 1989      29 let    194 cm, 89 kg

                     20     MUSa                 Petar                  4. 3. 1998      20 let    188 cm, 80 kg

                     29     RONDić             imad                16. 2. 1999      19 let    181 cm, 79 kg

Realizační tým: Petr MiKOLaNDa – trenér, Jan KMOCH – asistenti trenéra, Kamil MÁCHa
– asistent trenéra a vedoucí mužstva, Václav WiNTeR – trenér brankářů, Jakub HeJReT
– kondiční trenér, Jana KRaTiNOVÁ – kustodka, Jakub VýMOLa a Jiří GVUŠČ – maséři,
MUDr. Jan KaUFMaN – lékař



OHLédNUtí ZA MINULýMI ZÁPAsY
7.–8. kolo FORTUNa:NÁRODNí LiGY 2018/2019
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Zdenko Frťala, trenér:
„Hráčům jsem před utkáním
řekl, aby vůbec nepochybo-
vali o svých kvalitách. Někteří
jsou složitější povahy, potře-
bujeme je probrat. K vítěz -
ným posledním dvaceti mi-

nutám zápasu se propracovali maximálním
zaujetím a agresivitou. Závěr si pak užili, byl
tam i fotbal. Tohle se jim snažím vysvětlit –
že jen dřinou a pracovitostí můžou být

úspěšní.“
Filip Zorvan, záložník:
„Než jsem přišel na hřiště,
zrovna jsme dali gól, takže to
pomohlo k elánu. Jsem rád,
že jsme zápas otočili a zvládli
jsme ho vítězně. Poprvé jsem

šel na hřiště jako podhrotový hráč, k tomu
patří produktivita. Za gól jsem rád. Párkrát
jsem to dřív kopal tak, že bych musel dát
kotoul. Jsem ale rád, že tentokrát jsem to
trefil. To, že jsme dokázali zápas otočit, nám
může pomoct.“

Fahrudin Ďurděvič, 
záložník:
„Bylo to důležité utkání, pro-
tože se nám tři zápasy neda-
řilo, nedávali jsme góly. Vy-
hrát bylo naší povinností. Ve
druhé půli jsme dostali gól,

ale věřili jsme si a dokázali jsme to otočit.
Jsem rád, že jsem konečně dal gól, ale nej-
důležitější je, že jsme vyhráli. Budu šťastný,
když k tomu budu moct přispívat svými
góly.“

7. kolo: FC Hradec Králové – FC Sellier & Bellot Vlašim 3:1
Votroci ve třetím domácím zápase sezony porazili Vlašim, i když se pro ně zápas nevyvíjel
dobře. V první půli nedokázali tlak přetavit na gól, naopak hned v úvodu druhého
poločasu inkasovali. Utkání ale dokázali otočit a díky trefám Fahrudina Ďurděviče, Filipa
Zorvana a adama Vlkanovy vyhráli 3:1.

7. kolo FORTUNa:NÁRODNí LiGY, 2. 9. 2018:
Fc Hradec Králové – Fc sellier & bellot
vlašim 3:1 (0:0)
Branky: 56. Ďurděvić, 60. Zorvan, 77. Vlka-
nova z pen. – 47. Fotr. Rozhodčí: Klíma –
Petřík, Dressler. ŽK: 13. Kropáček, 27. Urma,
45. Martinec, 45+1. Martan, 73. Jukl – 36.
Piško, 54. Fotr. 846 diváků.

FCHK: Ottmar – Plašil, Kvída, Martinec,
Urma – Jukl, Martan (56. Zorvan) – M. Černý,
Vlkanova, Ďurděvić (89. Hynek) – Kropáček
(26. Matoušek).
Vlašim: P. Le Giang – Plechatý (62. Plachý),
Piško, J. Štochl, M. Kadlec – Fortelný (79.
Dao), Mizerák, Mareček, ivanko – Macej (67.
Selemani) – Fotr, Hadaščok.

8. kolo FORTUNa:NÁRODNí LiGY, 15. 9. 2018:
Fc vysočina jihlava – Fc Hradec Králové
0:1
Branka: 65. Vlkanova. Rozhodčí: adámková
– Koval, Šimáček. ŽK: 34. Preisler, 73. Šlein
– 47. Jukl. ČK: 85. Preisler. 1033 diváků.
Jihlava: Vejmola – Vaculík (70. Turyna),

Tlustý, Štěpánek, Preisler – Fulnek, Šumský
(69. Šlein), Levin, Zoubele – Klobása (82.
Javůrek), J. Klíma.
FCHK: Ottmar – Kopečný, Kvída, Martinec,
Urma – Jukl, M. Černý – Vlkanova (82. Pla-
šil), Zorvan, Ďurděvić – Matoušek (14. Miker,
65. Martan).
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Zdenko Frťala, trenér:
„Vážíme si každého vítězství.
Dnes obzvlášť, protože Ji-
hlava je kvalitní tým. Vyhrá-
lijsme díky tvrdé práci. Jsem
rád, že jsme celých devade-
sát minut byli minimálně vy-

rovnaným soupeřem. aktivní napadání bylo
jednoznačným záměrem, nechtěli jsme jim
dát prostor na to, aby spustili svou kombi-

naci. Jediným minusem zá-
pasu je zranění Martina Ma-
touška.“
Adam vlkanova, záložník:
„Přijeli jsme do Jihlavy hrát
aktivně, soupeře napadat
a donutit k chybám. Podle

mě se k ničemu nedostali, možná v prvním
poločase měli nějaké centry. Myslím ale, že
jsme to zvládli. Ve druhém poločase už ani
Jihlava nemohla, za mě jsme vyhráli zaslou-
ženě. Jsem rád za gól, mezi nohama
obránce jsem střílel na přední tyč, to se
těžko chytá.“

Miloš Kopečný, obránce:
„Byl to těžký zápas, Jihlava
je hlavní aspirant na postup.
Nastoupili jsme hodně ak-
tivně, musím přiznat, že jsem
měl trochu problém s kře-
čemi, protože to byl můj první

zápas na nějaké vyšší úrovni po takové
době. Musíme hrát pořád takhle aktivně, pak
to bude dobré.“

8. kolo: Vysočina Jihlava – FC Hradec Králové 0:1
V 8. kole FORTUNa:NÁRODNí LiGY Votroci narazili na soupeře, který ještě v minulé se-
zoně působil v nejvyšší soutěži. a utkání v Jihlavě jim vyšlo. aktivním napadáním soupeři
nedovolili kombinovat, ve druhém poločase se pěkně technicky prosadil adam Vlkanova
a zařídil cennou výhru 1:0.

   1.   SK Dynamo Č. Budějovice       8            6             0             2           15:7          18        3
  2.   Fc Hradec Králové                 8           5            2            1          10:4         17        8
   3.   FK Ústí nad Labem                   8            5             1             2           14:10        16        4
   4.   1.SK Prostějov                          8            4             3             1             9:6          15        0
   5.   FK Varnsdorf                             8            4             3             1             5:3          15        3
   6.   FK Pardubice                            8            4             2             2           15:9          14        2
   7.   FC Vysočina Jihlava                 8            4             2             2           13:8          14        2
   8.   FC Zbrojovka Brno                   8            3             2             3           17:14        11        -1
   9.   MFK Vítkovice                           8            3             2             3           12:13        11        2
 10.   FK Baník Sokolov                     8            2             2             4             7:12          8        -1
 11.   FC Sellier & Bellot Vlašim         8            1             4             3           12:14          7        -5
 12.   FK Viktoria Žižkov                     8            1             4             3           11:15          7        -8
 13.   MFK Chrudim                            8            2             1             5             9:15          7        -5
 14.   1.SC Znojmo FK                       8            1             3             4             8:14          6        -6
 15.   FC MaS Táborsko                     8            1             2             5             9:14          5        -7
 16.   FK Fotbal Třinec                       8            1             1             6             6:14          4        -8

Tabulka FORTUna:náRODnÍ liGY, sezona 2018/2019, po 8. kole

NaVŠTiVTe WeBOVé STRÁNKY FOTBaLOVéHO KLUBU FC HRaDeC KRÁLOVé

www.fchk.cz



FILIP ZOrVAN: VíM, ŽE MUsíM 
dALEKO VíC stŘíLEt
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Máš za sebou povedené střídání proti Vla-
šimi, které jsi dal gól, a velmi vydařený
zápas v Jihlavě. cítíš formu?
To je těžké říct, pořád to jsou dva zápasy.
Každopádně jsem rád, že se mi povedly a že
jsme získali šest bodů. To je nejdůležitější.
Díky tomu jsme se vrátili do vrchních pater
tabulky.
Motivaci jsi měl velkou, že? Po utkání
s Vlašimí jsi říkal, že tě nebaví sedět na
druholigových lavičkách.
Jsem fakt rád, že hraju. Nikoho nebaví sedět,
to je opravdu hrozné. V Hradci jsem dlouho
a chtěl bych stabilně hrát, abychom vyhrávali
a časem se posunuli do první ligy. To je
úplně něco jiného, s druhou ligou se to nedá
srovnat. Musíme dřít, děláme pro to všechno
a doufáme, že se nám to vrátí.
na začátku sezony jsi moc nehrával.
co se ti odehrávalo v hlavě?
Musím říct, že jsem to snášel líp
než v dřívějších letech. Předtím
jsem byl hrozně negativní, teď
jsem se snažil myslet po-
zitivně a dělat
všechno pro to, aby šan -
ce přišla. Na- štěstí přišla,
odehrál jsem nějaké zápasy, pak
jsem byl střídaný v poločase s Varns-
dorfem a musel jsem si zase počkat.
Doufám, že teď už v sestavě vy-
držím co nejdéle. Musím trenéra
přesvědčit prací – a samozřejmě
musíme vyhrávat, aby nebyl dů-
vod měnit sestavu.
Zdenko Frťala je trenér,
který dává šanci, když na
hráči vidí, že dává do tré-
ninku všechno, že ano?

ano, je férový a hrozně pozitivní. Třeba i tím,
že nám pouští motivační videa. Na trenéra
nemůžu říct půl špatného slova. a takhle
jsem mluvil, i když jsem nehrál, takže ho ne-
chválím jen proto, že mám místo v sestavě.
Jak ti sedí styl, který po vás chce? V Ji-
hlavě jste od začátku napadali hodně vy-
soko, kombinovali po zemi...
Je to lepší, obzvlášť ve druhé lize. Soupeři,
snad kromě Jihlavy, Budějovic nebo Pardu-
bic, nemají takovou kvalitu, aby vyjížděli
z presingu. Díky tomu bychom měli získávat

víc balonů. Trenér chce, abychom
hráli kombinačně, a myslím, že na
to je dobře postavený tým. V mi-
nulé sezoně jsme moc kombinovat

neměli, takže bude chvilku trvat, než
se s tímhle dokonale sžijeme. Mys-

lím ale, že nám to bude sedět
víc než nákopy. Fotbalový tým
máme, mohli bychom pak
v zápasech dominovat.
Po utkání s Vlašimí jsi také
zmínil svou produktivitu.
Ve druhé lize máš ode-
hráno nějakých sedmde-
sát zápasů, ve kterých jsi
dal tři góly. Pracuješ nějak
na zlepšení?
Když jsem byl mladší, na-

stupoval jsem do zápasů
na nějaké minutky,
takže třeba dvacet
startů bych ani ne-
počítal. i když samo-

zřejmě i v několika mi-
nutách se dá dát gól. Já jsem
ale byl takový, že jsem za kaž-
dou cenu hledal přihrávku,

Ve druhé lize odehrál sedmdesát zápasů a nastřílel tři góly. Také proto FILIp ZORvAN
na své produktivitě zvlášť pracuje. „Jednou se to zlomí. V dorostu jsem dával třeba
patnáct gólů za sezonu, kdyby to v áčku bylo sedm osm, byl bych rád. Chci být co nej-
užitečnější pro tým,“ říká drobný záložník.
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než abych vystřelil. To se snažím změnit,
i trenér mě k tomu nabádá. Po tréninkách
zůstávám na hřišti, abych střelbu trénoval,
protože záložník podle mě střelu mít musí.
Chci týmu určitě pomoct víc, ať už góly nebo
asistencemi.
Tlačíš se teď do střel víc?
ano, daleko víc než dřív. Kdysi jsem nevy-
střelil ani na prázdnou bránu, hledal jsem
možnost přihrávky. Teď už se snažím střílet
častěji. Doufám, že to tam začne padat.
Pokud jde o tvůj boj o základní sestavu,
sráží tě nevyrovnanost výkonů. Jak s ní
bojuješ? Přisuzuješ to věku?
Na věk bych se nechtěl moc vymlouvat.
V áčku Hradce jsem čtyři a půl roku, něco
jsem pochytil. Ve zkušenosti to není. Druhá
liga je strašně vyrovnaná, každý může po-
razit každého. Chci na tom pracovat, aby
poměr povedených a nepovedených zápasů
nebyl 2:1, ale třeba 6:1 nebo 7:1. Když tomu
dám devadesát minut všechno, odměna se
dostaví – v podobě asistence, gólu, vítězství.
Chci být pro tým na hřišti co nejužitečnější.
Příkladem byl zápas v Jihlavě, který jste
odjezdili a připsali jste si cenné vítězství?
Ty jsi navíc měl velkou šanci.

ano, to byla odměna. Devadesát minut jsme
odpracovali a vyhráli. Nevím, kolikrát v téhle
sezoně Jihlava doma prohraje – mají vý-
borný tým, hrají rychlý a kombinační fotbal.
Škoda té mé střely. Bylo to těžké, couval
jsem... Kdybych měl životní formu, uklidím
to pod víko.
Viděl jsi pětistý gól Zlatana ibrahimovice?
Viděl. To už je úplně jiná paráda. Kung-fu.
(směje se).
Víme o tobě, že máš rád isca z Realu Mad-
rid. Snažíš se od něj něco okoukat?
Jsem velký fanoušek Realu, když můžu, dí-
vám se na každý zápas. isco se mi strašně
líbí. Má skvělé vedení míče, myšlenku, nebojí
se přijít s nějakým řešením v útočné třetině
hřiště. i za cenu toho, že to zkazí. Na
mistrovství světa byl jedním z mála Španělů,
kteří brali odpovědnost na sebe. Vybojoval
to zpátky, hrají dál a příště to zkusí znova.
Má taková řešení situací, že by nás tady
všechny mohl učit poslepu.
na každý zápas Hradce chodí tvoji rodiče.
Jak ti pomáhá takové zázemí?
Je to moje velká podpora. Každý zápas
spolu po jeho skončení rozebíráme. Začali
rodiče, pak se k nim přidal brácha a později

Filip Zorvan přišel proti Vlašimi na hřiště
až ve druhé půli a dal parádní vítězný gól.



i přítelkyně. Jsem rád, že jezdí, a jsem jim
za to fakt vděčný. Doufám, že jim to jednou
budu moct splatit – a nebudou mít hypotéku
do šedesáti, ale do padesáti. (směje se)
S přítelkyní jsi už dost dlouho. i tahle sta-
bilita ti prospívá?
Jo. Seznámili jsme se na zdravotnické
střední škole, už tehdy mi hodně pomáhala.
Teď v tom pokračuje – podporuje mě, jsem
moc rád, že ji mám. Tahle podpora je pro
mě hodně důležitá.
Když mluvíme o rodině, nemůžeme zapo-
menout na tvého strýce a dva bratrance –
Pavla Černého a jeho syny Pavla a Jirku.
Hráli nějakou roli v tom, že ses dostal
k fotbalu?
Když jsem byl malý, byl jsem u nich často.
S Pavlem i Jirkou jsme kopali u nich doma
na chodbě, sousedi na nás klepali košťaty,
ať už toho necháme, že moc dupeme. Na
tyhle časy vzpomínám hrozně rád, určitě mě
obohatily.
Vnímal jsi už v dětství to, že tvůj strejda je
legendární hradecký fotbalista?

Začal jsem to vnímat z novin, z doslechu...
Byl jsem na zápase, kterým končil kariéru
a ve kterém si zahrál se synem Pavlem. To
byl hezký moment. Na hřišti si ho tolik ne-
pamatuju, spíš z YouTube, ze záznamů.
Když hrál za Spartu a porazili Barcelonu,
nahrál na gól. To se asi žádnému dalšímu
fotbalistovi v Česku nepovede. Je to můj
velký vzor. Jsem rád, že se můžu koukat na
někoho z rodiny, kdo toho tolik dokázal.
Jsi s ním v kontaktu? Třeba ohledně za-
končení by ti něco poradit mohl...
Chodí na každý domácí zápas a samo-
zřejmě mi radí. říká, ať se před střelou uklid-
ním, dám do ní klid... Věřím, že se to jednou
zlomí. V dorostu jsem dával nějakých pat-
náct gólů za sezonu, snad se to jednou vrátí.
Neříkám, že budu v áčku taky dávat patnáct
gólů za sezonu, ale když to bude kolem
sedmi osmi, budu rád.
Říká se, že z dorostu do dospělého fot-
balu je to nejtěžší krok. To možná teď po-
znávají někteří tví spoluhráči. Máš jim
k tomu co říct?

Za výkon proti Vlašimi byl Filip
Zorvan vyhlášen Hráčem utkání.
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Měl jsem výhodu, že jsem v sedmnácti cho-
dil hrát za Převýšov třetí ligu. To mi strašně
moc pomohlo. asi úplně nejvíc, protože to
byla soutěž dospělých a v té době tam
možná byli ještě lepší fotbalisté než dnes.
Když se mě kluci v kabině na něco zeptají,
snažím se poradit. Mentor nejsem, s radami
za nimi nechodím, ale když se zeptají, rád
jim něco řeknu.
V Hradci jsi od devíti let. Jak ses sem do-
stal?
Po jednom halovém turnaji na Háječku. Hrál
jsem za Nové Město nad Metují a byl jsem
nejlepší střelec turnaje. Tam mě pan Proko-
pec pozval, ať jdu příští týden hrát za Hra-
dec. Šel jsem a taky jsem vyhrál nejlepšího
střelce. Pak jsem začal dvakrát týdně dojíž-
dět na tréninky, byl jsem na hostování a pak
jsem přestoupil do Hradce za dva a půl ti-
síce. (usmívá se) Tady si mě vzal pod křídla
David Breda, který je teď v Dukle. Měl jsem
ho jako parťáka, staral se o mě. Hodně mi
pomohlo, že jsem tady měl kamaráda, který
mi to usnadnil.
S Davidem Bredou jste tvořili hodně pro-
duktivní dvojici, že ano?

To ano. V jedné sezoně v mládeži jsme byli
spolu u víc než padesáti procent gólů týmu.
Dost to na nás stálo, bylo to super období.
Doufám, že se to vrátí, že si spolu ještě
někdy zahrajeme.
V áčku jsi pak měl v kabině bratrance
Pavla. i na něj ses mohl spolehnout?
To mi taky pomohlo. Pořád to je rodina,
může mi říct víc než ostatní. Že bychom ale
chodili na kafe jen spolu, tak to nebylo.
V Hradci je pořád dobrá parta, chodíme si
sednout v šesti sedmi lidech. Tak to funguje
doteď.
na začátku rozhovoru jsi zmínil, že dou -
fáš, že si ještě zahraješ první ligu. Když
jsi tak dlouho v Hradci, je tvým snem za-
hrát si ji jednou tady na novém stadio -
nu?
To je sen. Samozřejmě. i když se v současné
době stadion zase zdržuje. Mám v lize šest
startů a málo minut, hrozně bych chtěl, aby-
chom si ji tady zahráli. Nejdřív ale musíme
udělat ve druhé lize všechno pro to, aby-
chom postoupili, a když se to podaří, není
to na nás. Uvidíme, co bude na konci se-
zony.

Také v dalším zápase v Jihlavě byl
jednou z hlavních postav Votroků.



NEjsLAVNějŠí VýHrA NAd ŽIŽKOVEM
PŘINEsLA jíZdU EVrOPOU
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Psal se rok 1944, SK Hradec získal župní
pohár a v prvním kole Českého poháru na
něj čekala ligová Viktoria Žižkov. a zrodil se
úspěch, jakého nedosáhl hradecký fotbal
po mnoho let. V neděli 23. července domácí
podali jeden ze svých nejlepších výkonů
a favorita vyřadili po výhře 5:2 (2:1). Úžasná
návštěva sedmi tisíc diváků vyburcovala
hráče k obětavé a nadšené hře a ti výhru
doslova vydřeli. Ligová Viktorka převyšovala
SK Hradec technicky, takticky i kombinačně.
Jenže naprosto selhala při střelbě. Tři branky
domácích dal Sýkora, po jedné Markvart
a Jezbera. Skvělý výkon podal Mňuk, fa-
noušci ho odnesli ze hřiště na ramenou.
Kraj královéhradecký takto zhodnotil hra-
deckou jedenáctku: „Brankář Sojka mohl při
větší pozornosti zabrániti druhé brance, Fišer
spolehlivý, Dembický jeden ze strůjců vítěz-
ství. řepkovi se na Vrátila špatně hraje, jinak
poctivě dřel. Votava nevydržel, Šťovíček nej-
lepší ze zálohy, Buzek nastoupil zraněn (!).
Mňuk nejpoctivější a nejobětavější z muž-

stva, Sýkora užitečný, Jezbera zdá se býti
z formy a neprojevil mnoho snahy, Markvart
byl zásluhou Jezbery opomíjen.“
V roce 1967 se oba týmy vůbec poprvé
střetly v boji o mistrovské body. Stalo se tak
v Praze, v pátek 27. října. Čtyři tisícovky di-
váků viděly nastoupit hradecký tým v se-
stavě: Jindra – Fišer, Cerman, Pičman, Mo-
ník – Kindl, Tauchen – Šuranský, Schmidt,
Konečný, Zikán. Střídal Zahálka.
Hradecký edmund Schmidt sice už ve druhé
minutě nastřelil břevno a ve 29. minutě se
hosté po střele Jaroslava Fišera ujali vedení,
ale nakonec byli rádi, že odvezli bod. Zápas
ukázal, že soupeř je vždy nebezpečný, když
se podceňuje, nebo když se nedá do hry
celé srdce. Viktoria postupně získávala pře-
vahu, která byla ve druhém poločase chví-
lemi drtivá. Velký den měl brankář Jindřich
Jindra.
V odvetě na jaře 1968 zvítězil Hradec doma
3:0 – tohle byly jediné dva mistrovské zá-
pasy v bývalém Československu.

FK Viktoria Žižkov je jeden z nejstarších fotbalových klubů u nás. V Československu
slavila fotbalové úspěchy především v době První republiky, kdy patřila k nejlepším
týmům v zemi a slavila i svůj jediný mistrovský titul. Po druhé světové válce to bylo spíše
fotbalové tápání, na prvoligovou scénu se vrátila až v ročníku 1993/1994.

Stanislav Vahala odchytal ve finále Poháru ČMFS 1995 celý
zápas i prodloužení, na penalty ho vystřídal Tomáš Poštulka. 
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Za Hradec ve finále poháru 1995 nastoupili v základní sestavě (zleva): Jukl, Vahala,
Hynek, Mašek, Vrábel, Kincl, Ulich, Urbánek, Černý, Šmarda, Urban.

V roce 1995 sehráli Votroci určitě nejslavnější
utkání s Viktorií Žižkov. V Praze na Strahově
ve středu 14. června 1995 byla ve finále Po-
háru ČMFS Viktorka favoritem a jako teprve
třetí klub mohla trofej obhájit. Naopak Hra-
dec se mohl dostat do pohárové evropy po
dlouhých čtyřiatřiceti letech. Naše sestava:
Vahala (Poštulka) – Urban – Urbánek (Ptá-
ček), Vrábel, Šmarda – Ulich, Černý, Jukl,
Hynek – Kincl, Mašek (Kaplan). Výsledek je
známý: remíza 0:0 i po prodloužení. a o pe-
naltovém rozstřelu nechme vyprávět knihu
Černobílá historie.
K první penaltě se proti Tomáši Poštulkovi
postavil snad nejtěžší možný soupeř; marně
byste v té době hledali v lize muže s lepší
kopací technikou, než byl Michal Bílek.
Čtvrtfinalista mistrovství světa 1990 se roz-
běhl, pravačkou poslal míč doleva k tyči...
Poštulka tygřím skokem na jeho ránu dosáhl
a pěstí ji jen tak tak zastavil. Míč poskočil,
odrazil se do výšky – a dopadl mimo. To byl
nejtěžší zákrok penaltového rozstřelu, který
popíral tvrzení o tom, že se penalta nedá
chytit, jen špatně kopnout.
„Byl jsem mladý a věřil jsem si na každého.
Když teď trénuju gólmany, říkám klukům, že
první předpoklad u penalty je věřit, že bran-
kář má psychickou výhodu. ale opravdu vě-
řit!“ zdůrazňuje Poštulka. „Když střelec pošle
gólmana na druhou stranu, nedá se nic dě-
lat. ale když vystihnete stranu a jdete tam
tak napůl, vím přesně, proč to je: v hlavě

brankář nevěří svému rozhodnutí. To mě učil
táta. i kdybych byl za blázna, že mě hráč
pošle na druhou stranu, musím ležet u té
tyče, kterou jsem si vybral. Jinak se stane,
že si gólman sáhne, nedoskočí...“ vysvětluje
barvitě.
Poštulkovu psychickou výhodu zvýraznil
moment střídání. Když trenér pošle na roz-
střel nového gólmana, je to jako jasný signál
pro soupeře: Pozor, máme specialistu! Bílek
navíc dobře věděl ze společného působení
ve Spartě, že tenhle mladík desítky opravdu
umí.
Hradeckou odpověď poslal Šmarda ke
stejné tyči jako Bílek, jen výše. Oldřich Paří-
zek skočil přesně tím stylem, před kterým
teď varuje gólmany Poštulka – tak napůl –
a na míč nedosáhl.
K druhé žižkovské penaltě se postavil Marek
Trval, hrdina pohárového finále se Spartou
z minulého roku. V létě 1994 se Viktoria ra-
dovala z vítězství poté, co Trval jedním gó-
lem v základní hrací době a jedním (z pe-
nalty) v prodloužení zařídil nerozhodný stav
2:2. Žižkov pak Letenské porazil právě v roz-
střelu. Tentokrát ale Trval kopl mizerně – ne-
chal se zmást Poštulkovým úkrokem a pro
jeho špatně umístěný míč nemusel hradecký
gólman ani skákat. „Když jsem věděl, že na
mě hráč bude koukat, měl jsem z toho ra-
dost. Dokázal jsem si ho poslat, kam jsem
potřeboval. Naznačil jsem, on si myslel, že
půjdu jinam, než kam jsem pak šel,“ chara-
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kterizuje svou taktiku Poštulka. „ale po-
drobně to pořád ještě popisovat nechci,“
tváří se tajuplně.
Mnohem sdílnější je ivo Ulich, který Poštulku
sledoval na trénincích nejen v Hradci, ale
i v jedenadvacítce. Proč uměl chytat penalty
hráčům, kteří čekali na pohyb gólmana?
„Uměl je dokonale zblbnout, měl takový vl-
nitý pohyb. Oni do poslední chvíle čekali,
kam se hne, a on byl pořád na místě. Byl
rychlý na lajně, a tak si mohl dovolit čekat,
kam ten hráč vystřelí. a když oni čekali do
poslední chvíle, neměli už takovou sílu, aby
mohli penaltu zahrát tak, aby on ji nemohl
chytit. i když ji zahráli kvalitně, bylo to slabé,“
popisuje styl svého parťáka. „a takových fot-
balistů tehdy byla většina,“ dodává.
Podobně jako Trval pak zahrál penaltu Ri-
chard Jukl. Pařízek jeho střelu zneškodnil
a dal ještě Viktorii naději. Tu ještě o něco
posílil Miroslav Kordule, jemuž Poštulka
stranu neuhádl. „Když se někdo rozběhl, vy-
bral si místo, nekoukal na mě a dal to tam,

to se mi chytalo blbě. Když jsem nepoznal,
kam to dává,“ krčí rameny brankář.
Černý pak trefil přesnou šibenici a působil
tak klidně, jako by kopal o tatranku s klu-
kama na plácku. Zato Petr Holota měl smůlu
a mířil jen o několik centimetrů špatně: trefil
tyč.
Náhradník Daniel Kaplan pak poslal Pařízka
na opačnou stranu a zařídil Hradci vítězství.
Po dlouhých letech čekala na Votroky ev-
ropská konfrontace, konkrétně Pohár vítězů
pohárů. Fanoušci hostů se vyvalili z tribun
na atletickou dráhu, hráči přiběhli k nim
a oslavy mohly propuknout. Vítězové po-
háru zůstali oslavovat v Praze, prošli hos-
podou U Tygra i smíchovskou diskotékou
Safari. Hráči se rozptýlili a hlavním městem
táhli po skupinkách. Někteří vzpomínají na
setkání s tehdy hvězdným Sagvanem Tofim.
až ráno se znovu sešli ve Vysočanech
a „nalodili se“ do autobusu směr Hradec,
kde oslavy pokračovaly – včetně triumfální
jízdy městem s pohárem nad hlavami. „Do-

Hradecká radost v čestné lóži na Strahově.



teď mě mrzí, že jsme dali na hráče z Prahy
a oslavovali jsme tam. Byla to velká chyba.
Kdybychom se s pohárem vrátili sem, pro
fanoušky by to bylo něco. Táhlo by se měs-
tem, patřil by nám Hradec... Udělalo se to

tři dny po tom, ale to už nebylo ono,“ lituje
Milan Ptáček.
Jízda Pohárem vítězů pohárů v následující
sezoně, kterou výhra nad Žižkovem přinesla,
však je do paměti fanoušků vrytá dodnes.
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na Strahov přijely Hradec podpořit stovky až tisíce fanoušků.
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sOUPIsKA FC HrAdEC KrÁLOVé
FORTUNa:NÁRODNí LiGa – podzim 2018
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OTTMaR Radim
8. 12. 1983

183 cm, 87 kg

20

STeJSKaL Jan
14. 2. 1997

190 cm, 85 kg

23

FiNěK Daniel
25. 5. 2000

186 cm, 83 kg

22

POKORNý Jakub 
11. 9. 1996

186 cm, 81 kg 

25

PLaŠiL Marek
19. 12. 1985

185 cm, 78 kg

PRÁŠiL Ondřej
asistent

FRťaLa Zdenko
trenér

POŠTULKa Tomáš – trenér brankářů

JiříK Jiří – vedoucí mužstva

KOBR aleš – masér, kustod

KRaJÁK Ondřej – kondiční trenér

ŠOPÁK Stanislav, MUDr. – lékař

KORBeL Martin, MUDr. – lékař

GRiNaC Michal, MUDr. – lékař

24

TRÁVNíČeK Michal
25. 2. 1998

175 cm, 70 kg

15

KVíDa 
Jan

17. 1. 1991
192 cm, 88 kg

4

URMa
Otto

17. 8. 1994
178 cm, 73 kg

21

MaRTiNeC 
Jakub

13. 3. 1998
185 cm, 75 kg

19

KOPeČNý
Miloš

26. 12. 1993
178 cm, 76 kg



#14 TOMÁŠ HYNEK
ZÁLOŽNÍK
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sOUPIsKA FC HrAdEC KrÁLOVé
FORTUNa:NÁRODNí LiGa – podzim 2018
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Přišli: Ďurděvič (FK Varnsdorf), Finěk (U19), Hynek (z host. Převýšov), Jukl (U21), Kopečný (Fastav Zlín),
Martinec (U21), Matoušek (Sparta), Stejskal (z host. Olympia Pr.), Trávníček (z host. Viktoria Žižkov), Pokorný
(host. B. Ostrava), Da Silva (host. Liberec). Odešli: Funda (host. Vyšehrad), Čech (host. Ústí nad Orlicí),
Hašek (host. Převýšov), Krátký a Lindr (Ústí n. L.), Mudra, Nosek, Súkenník a Pajer (uk. smlouvy), Pázler (Li-
berec), Schwarz (R. Čenstochová), Šípek (host. Chrudim), Vízek (host. Jihlava).
Management klubu: Ing. Jiří Sabou – výkonný ředitel, Mgr. Pavel Krmaš – sportovní manažer, Ing. Helena
 Výborná – ekonomka, Milan Šedivý – obchodní úsek, Mgr. Michal Petrák – PR, komunikace a tiskový
mluvčí, Martin Černík – sekretář,  Ladislav Škorpil – hlavní skaut, Milan  Ptáček – správa sportovišť. 
Představenstvo klubu: MUDr. Jan Michálek – předseda, Ing. Richard Jukl – místopředseda, Ing. Milan
Přibyl, Ph.D., PaedDr. Jindřich  Vedlich, Ph.D., Jiří Kos – členové.
Dozorčí rada: Mgr. Vladimír Springer – předseda, Ing. Jiří Pavlíček, Milan Jaroš – členové.
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MaTOUŠeK Martin
2. 5. 1995

180 cm, 79 kg

27

JUKL Robert 
28. 10. 1998

179 cm, 70 kg

11

ČeRNý Milan
16. 3. 1988

177 cm, 75 kg

7

ZORVaN Filip
7. 4. 1996

172 cm, 70 kg

8

VLKaNOVa adam
4. 9. 1994

169 cm, 60 kg

14

HYNeK Tomáš 
20. 9. 1997

183 cm, 79 kg

16

ĎURDěViČ Fahrudin
17. 2. 1992

178 cm, 73 kg

13

JaNOUŠeK Jiří
17. 11. 1989

184 cm, 78 kg

3

MaRTaN Ladislav
2. 10. 1989

177 cm, 78 kg

17

KROPÁČeK René
5. 7. 1995

188 cm, 80 kg

28

Da SiLVa Wesley
14. 7. 1996

184 cm, 83 kg

6

MiKeR Jiří
1. 4. 1998

176 cm, 71 kg



7. kolo: FK teplice u21 – Fc Hradec Králové u21 3:0 (2:0)
Branky: 5. Shejbal, 32. Mustafič, 58. Čech (vlastní). Rozhodčí: Rejžek – Vaňkát, Leška. ŽK:
Baftijar, Moncevičs, Shejbal – Vukčevič. 120 diváků. FK Teplice U21: Němeček – Moncevičs,
Soungole, Vobecký (64. Dušek), Díaz (77. Dobiáš), Hyčka, Shejbal (46. Kormunda), Baftijar
(56. Vepřovský), Kodad, Švejda, Mustafič (70. Matkovič). FCHK U21: Bleha – Finěk, Čech,
Locker, Gjinollari (60. Rybczuk) – Vobejda, Vukčevič (56. Kundrt) – Bičiště (68. Kocour),
Soukeník, Petřík – Vorobjov.

V Dubí se proti Teplicím Votrokům od začátku nedařilo. Už v páté minutě se hlavou prosadil
bývalý hradecký záložník Jan Shejbal a i nadále měli navrch domácí. Poločasový stav 2:0
pro žlutomodré byl z pohledu hostů ještě milosrdný. Hrálo se tvrdě a v osobních soubojích
Hradečtí nestačili. Herní projev Votroků se mírně zlepšil ve druhém poločase, pomohl i pří-
chod vysokého Ladislava Kundrta na hrot. Jedinou velkou šanci měli hosté v závěru, kdy se
testovaný ruský útočník Dmitrij Vorobjov hnal sám do zakončení, přeloboval brankáře, ale i
bránu. Hradecká juniorka tak na severu Čech utrpěla zatím nejvyšší porážku v sezoně.

Karel Krejčík, trenér: „Sehráli jsme nejhorší utkání v této sezoně. Nastoupilo proti nám
zatím nejlepší mužstvo, ale náš výkon to nemůže omluvit. Opět jsme nezvládli úvod utkání
a soupeř nás hned v páté minutě potrestal hlavičkou z rohového kopu. Postupně jsme ales-
poň párkrát dobře zakombinovali, ale dva vlastní góly definitivně rozhodly. V tomto utkání
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jUNIOrsKý týM FC HK
Juniorce se nedařilo, dvakrát prohrála

Juniorský tým Votroků má za sebou nepovedené období. V Dubí proti Teplicím svěřenci
Karla Krejčíka nestačili a prohráli jednoznačně 0:3, v dalším domácím utkání sice hráli
proti Bohemians posíleným o několik hráčů a týmu vyrovnanou partii, ale slabá koncovka
je rovněž stála všechny body. Prohráli 1:2.

Jaroslav Bleha zasahuje proti jedné
z teplických šancí (foto: FKTEPlicE.cZ).



se nám ukázaly naše nedostatky v plné nahotě. Chybí nám agresivita, kazíme lehké přihrávky
v přechodové fázi, chybí nám sebevědomí. Čeká nás hodně práce a doufám, že si to po
tomto utkání naši hráči uvědomují.“

8. kolo: Fc Hradec Králové u21 – Fc bohemians praha 1905 u21 1:2 (0:0)
Branky: 90+1. Kadlec – 57. Vaníček (pen.), 72. Vodháněl. Rozhodčí: Slabý – Pospíšil, Hock.
ŽK: Vukčevič. 69 diváků. FCHK U21: Šeba – Finěk (60. Petřík), Kundrt, Locker, Gjinollari (66.
Dermedjan) – Vukčevič – Hynek, Vobejda (60. Kadlec), Soukeník, Brůža – Bičiště (66. Kocour).
Bohemians 1905 U21: Kouba – Horizrál, Farkaš, Václavík, Hlinák – Jindřišek – Vaníček, Begič
(78. Buneš), Vetešník (57. Vrána), Vodháněl (78. Melíšek) – Nečas (87. Le Tuan).

Votroci začali zápas aktivně a ve víceméně vyrovnaném prvním poločase měli výraznější
šance. Hned v úvodu zápasu se na bránu hostů hnal zprava Tomáš Hynek, po průniku na
levé straně zase nebezpečně zakončoval David Gjinollari. Pokaždé však dobře zasáhl Marek
Kouba. Ten se vytáhl i na začátku druhého poločasu proti ráně Danila Vukčeviče ze střední
vzdálenosti, která mířila k tyči. Bohemians dopředu tak nebezpeční nebyli, ale po jednom
ze soubojů ve vápně domácích dostali možnost zahrávat penaltu – k ní se postavil antonín
Vaníček a otevřel skóre zápasu.
Hradeckými tahle rána otřásla a hosté měli převahu. Po závaru v šestnáctce Votroků dorazil
balon do prázdné brány Jan Vodháněl a bylo to 2:0 pro Klokany. Za domácí mohl snížit
Gazar Dermedjan který se pět minut před koncem základní hrací doby dostával do slušné
šance, ale na poslední chvíli před ním zasáhl obránce. Pohotová trefa Jana Kadlece v na-
staveném čase už přišla příliš pozdě.

jan Kadlec, obránce: „Dostali jsme zbytečné dva góly a bohužel jsme měli smůlu v za-
končení. Podstatný byl první gól. Kdybychom ho dali my, vyvíjelo by se to jinak. Můj gól bo-
hužel nic neřešil, protože jsem jím jen snížil na 1:2 a bylo to až na konci. Jsem za něj ale
rád, protože jsem se po dlouhém zranění vrátil na hřiště. Důležité je, že už jsem v pořádku.
Měl jsem problém s tříslem a nevěděl jsem si s ním rady, až po půl roce jsem konečně na
hřišti. Teď už trénuju naplno.“ 

Dominik Soukeník v souboji s Josefem Jindřiškem,
jednou z prvoligových „posil” juniorky Bohemians.



HrAdEC rOZjíŽdí sPOLUPrÁCI 
s COErVEr COACHING
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Hradečtí mládežničtí trenéři dostanou další
nástroj, jak práci s nejmenšími Votroky vy-
lepšit. FC Hradec Králové zahájil spolupráci
se systémem tréninku mladých fotbalistů
Coerver Coaching – jako jeden z pěti klubů
v Česku (vedle Slavie Praha, Viktorie Plzeň,
Zbrojovky Brno a MFK Karviná). „Jedním
z důvodů je, aby děti uměly ovládat míč.
abychom byli silní v herních činnostech jed-
notlivce. Navíc se nám ujednotí tréninkový
proces a koučink tréninkového procesu,“
vysvětluje tento krok šéftrenér hradecké mlá-
deže aleš Čvančara. „Pokud trenér povede
trénink správně, získají hráči jistotu v práci
s míčem. Hlavní myšlenka je Coerver coa-
ching – ne co trénovat, ale jak to trénovat,“
dodává.

a co vlastně nizozemská metoda tréninku
obnáší? „Ve fotbalu se mluví o rychlosti, kre-
ativitě, herních činnostech jednotlivce. To
jsou přesně ty věci, které se Coerver snaží
nejmenším dětem vštípit – ovládat míč, držet
míč a volit řešení v maximální rychlosti,“
představuje ji šéf české pobočky Coerver
Coaching Tomáš Klečka. Tréninky nejdřív
spočívají v opakování cvičení práce s míčem,
při nichž kouči důsledně sledují technickou
přesnost provedení. V pozdějších stupních
přibývají skupinová cvičení, která mají přidat
vnímání prostoru a spolupráce. Díky nim se
individuální dovednosti mají lépe přenášet
do zápasů.
Trenéři hradecké fotbalové akademie absol-
vují celé školení Coerveru, jeho prvky pak

Trenéři mládeže si připadali jako ve školních lavicích. FC Hradec Králové rozjel spolupráci
s cOERvER cOAcHINg, což je metoda tréninku zejména nejmenších fotbalistů, která
má za cíl zdokonalit jejich individuální práci s míčem natolik, aby mohli rychleji přemýšlet
o fotbale. Kouči hradecké akademie tak absolvovali první ze série několika kurzů, které
je mají do holandské metody zasvětit.

Trenéři mládeže Fc Hradec Králové
absolvovali na Malšovickém sta -
dionu první ze série školení coerver
coaching.
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budou moci využívat v tréninku. Podle šéftre-
néra přípravek Mirzy Rahimiće je největším
přínosem těchto metod důraz na detail.
„Jdeme díky tomu víc do hloubky cvičení
a jeho provádění. Coerver pro mě je velký
přínos v rozvíjení individuálních dovedností –
vedení míče, práce s balonem v rychlosti,
umění kličky. Na to navazuje vnímání prostoru
a další věci,“ pochvaluje si nové možnosti.
Spolupráci mezi hradeckým klubem a Coer -

verem rozjel Čvančara, který je o jeho pří-
nosu skálopevně přesvědčený. „S Coerve-
rem jsem se potkal na všech stážích v za-
hraničí. To je moje jednoznačná odpověď,“
neváhá ani na okamžik. „Naši trenéři projdou
všemi kategoriemi, můžou absolvovat
i Coer ver školení v zahraničí. Coerver je tam
pošle, my zaplatíme jen cestu a ubytování.
Můžou se dostat do Barcelony, do Ně-
mecka, do Salcburku...“ vypočítává. 
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Jeden projekt – spousta

muj gol.cz
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rOZLOsOVÁNí A VýsLEdKY
FORTUNa:NÁRODNí LiGa – podzim 2018

2. kolo (21. 7. 2018)
Ústí n/L – Sokolov                2:1
Znojmo – Varnsdorf              1:1
Pardubice – Vítkovice           3:1
Prostějov – Vlašim                2:2
Žižkov – Chrudim                 1:1
České Buděj. – Třinec          3:1
táborsko – Hradec Král.    0:1
Brno – Jihlava                       1:3

2. kolo (28. 7. 2018)
Vítkovice – Sokolov              2:0
Jihlava – Pardubice              1:0
Třinec – Prostějov                 0:2
Chrudim – Ústí n/L               2:3
Žižkov – České Buděj.          1:2
Varnsdorf – Táborsko           1:0
Vlašim – Brno                       2:2
Hradec Králové – Znojmo  2:1

3. kolo (4. 8. 2018)
Ústí n/L – Třinec                   1:0
Znojmo – Jihlava                  0:3
Pardubice – Varnsdorf          0:0
sokolov – Hradec Králové 1:3
Prostějov – Žižkov                0:0
Táborsko – Vítkovice            4:2
České Buděj. – Vlašim         1:0
Brno – Chrudim                    3:0

4. kolo (11. 8. 2018)
Jihlava – Táborsko                2:1
Třinec – Pardubice               1:2
Chrudim – Znojmo               4:1
Žižkov – Brno                        3:2
Varnsdorf – Sokolov             0:0
Vlašim – Ústí n/L                   1:2
České Buděj. – Prostějov     3:1
Hradec Král. – vítkovice    0:0

5. kolo (18. 8. 2018)
Vítkovice – Varnsdorf            2:0
Ústí n/L – Žižkov                   4:1
Znojmo – Třinec                   2:0
Pardubice – Chrudim           4:0
Sokolov – Jihlava                 2:2
prostějov – Hradec Král.    0:0
Táborsko – Vlašim                2:2
Brno – České Buděj.            2:1

6. kolo (25. 8. 2018)
Jihlava – Vítkovice                2:2
Třinec – Táborsko                 1:1
Chrudim – Sokolov               1:2
Prostějov – Brno                   2:1
Žižkov – Znojmo                   1:1
varnsdorf – Hradec Král.   1:0
Vlašim – Pardubice               2:0
České Buděj. – Ústí n/L        2:0

7. kolo (2. 9. 2018)
Vítkovice – Třinec                 3:1
Ústí n/L – Brno                      2:2
Znojmo – Prostějov              0:1
Pardubice – České Buděj.    2:0
Sokolov – Žižkov                  1:0
Táborsko – Chrudim             0:1
Hradec Králové – vlašim   3:1
Varnsdorf – Jihlava               1:0

8. kolo (15. 9. 2018)
jihlava – Hradec Králové   0:1
Třinec – Sokolov                   2:0
Chrudim – Varnsdorf            0:1
Prostějov – Ústí n/L              1:0
Žižkov – Pardubice               4:4
Vlašim – Znojmo                   2:2
České Buděj. – Vítkovice      3:0
Brno – Táborsko                   4:1

9. kolo (22. 9. 2018)
Vítkovice – Chrudim               
Znojmo – Ústí n/L                   
Jihlava – Vlašim                      
Pardubice – Brno                    
Sokolov – Prostějov                
Hradec Králové – Žižkov      
Táborsko – České Buděj.       
Varnsdorf – Třinec                  

10. kolo (29. 9. 2018)
Ústí n/L – Vítkovice                 
Třinec – Jihlava                       
chrudim – Hradec Králové  
Prostějov – Pardubice            
Žižkov – Táborsko                  
Vlašim – Sokolov                    
České Buděj. – Znojmo          
Brno – Varnsdorf                     

11. kolo (6. 10. 2018)
Vítkovice – Vlašim                  
Znojmo – Brno                        
Jihlava – Chrudim                  
Pardubice – Ústí n/L               
Sokolov – České Buděj.         
Táborsko – Prostějov              
Hradec Králové – třinec      
Varnsdorf – Žižkov                  

12. kolo (20. 10. 2018)
Znojmo – Pardubice               
Ústí n/L – Táborsko                 
Třinec – Chrudim                    
Prostějov – Vítkovice              
Žižkov – Jihlava                      
Vlašim – Varnsdorf                  
české buděj. – Hradec Král.
Brno – Sokolov                       

13. kolo (27. 10. 2018)
Vítkovice – Žižkov                   
Jihlava – Prostějov                 
Sokolov – Pardubice              
Třinec – Vlašim                       
Chrudim – České Buděj.        
Táborsko – Znojmo                
Varnsdorf – Ústí n/L                
Hradec Králové – brno        

14. kolo (3. 11. 2018)
Znojmo – Sokolov                  
ústí n/L – Hradec Králové    
Pardubice – Táborsko            
Prostějov – Varnsdorf             
Žižkov – Třinec                       
Vlašim – Chrudim                   
České Buděj. – Jihlava           
Brno – Vítkovice                      

15. kolo (10. 11. 2018)
Vítkovice – Znojmo                 
Jihlava – Ústí n/L                    
Sokolov – Táborsko                
Třinec – Brno                          
Chrudim – Prostějov               
Varnsdorf – České Buděj.       
Vlašim – Žižkov                       
Hradec Králové – pardubice
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