
mALšOVICký STADION hRADeC kRÁLOVé
SOBOTA 5. 10. 2019 V 13:10

Zápas 11. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

FC Hradec Králové – FK Pardubice

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

Program 11. kola (5. 10. 2019)
Vítkovice – Dukla
Ústí n/L – Chrudim
Brno – Varnsdorf
Sokolov – Líšeň
Vyšehrad – Jihlava
Pardubice – Třinec
Prostějov – Žižkov
Vlašim – Hradec Králové

Program 12. kola (19. 10. 2019)

partner utkání: 
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DVANÁCTKA VOTROKŮ 
VYHRÁLA TURNAJ V POLSKU

mladí Votroci ročníku 2008 se zúčastnili turnaje v Polských Slubicích a v mezinárodní
konkurenci obstáli na výbornou – odvezli si pohár pro vítěze! hradecká dvanáctka
prohrála jen jediný zápas v základní skupině proti Pogońu štětín, ve čtrnácti zápasech
inkasovala pouhé čtyři góly. Poradili si mimo jiné s Legií Varšava, Ślaskem Wroclaw, RB
Lipsko nebo Cardiffem City. Gratulujeme! „Setkali jsme se se zahraničními soupeři, každý
tým vyznával trošku odlišný styl fotbalu. V drtivé většině zápasů jsme museli pracovat v
naprosté rychlosti. Bylo vidět, jak moc rozhoduje správné rozhodování, správný první
dotyk, rychlé posouvání míče, okamžité přepínání po ztrátě... Především v klíčových zá-
pasech (Legia, Pogoń) kluci opět zapnuli na vyšší level a ukázali velikou kvalitu. hráčům
děkujeme za výborné výkony a rodičům za fantastický servis po celou dobu konání tur-
naje,“ komentoval účinkování na akci trenér Petr Blažek.
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O DNEŠNÍM SOUPEŘI
Fk PARDUBICe

michal kohút
záložník

Pavel Černý
útočník

Jan Jeřábek
záložník

ROK ZALOŽENÍ 2008
KLUBOVÉ BARVY červená a bílá
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY Postup do 2. ligy (2011/2012), 3. místo ve 2. lize (2017/2018).

VEDENÍ KLUBU Vladimír Pitter – předseda představenstva
Vít Zavřel – místopředseda představenstva a sportovní ředitel

STADION Stadion Pod Vinicí, kapacita 2600.

HISTORICKÁ 8 zápasů
BILANCE 5 výher hradce/3 remízy, skóre 13:6.

POSLEDNÍ 18. 5. 2019 – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – Stadion Pod Vinicí
VZÁJEMNÝ Fk Pardubice – FC hradec králové 0:0
ZÁPAS Rozhodčí: Nenadál – Caletka, Ratajová. Žk: 68. Jeřábek – 80.

Leibl. Fk Pardubice: Letáček – Prosek, šejvl, Piroch, Toml – Jeřá-
bek – kovář (70. Sokol), Solil, Tischler, Fousek (79. mužík) – Petráň
(90. Černý). FChk: Vízek – Finěk (33. Djurdjević), martinec, Leibl,
Urma – Jukl, Soukeník – kopečný, Zorvan (83. kateřiňák), Vlka-
nova – šípek (57. Da Silva). 

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 FK PARDUBICE
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019

Brankáři:              1     hRNČÍŘ                        štěpán                        08. 05. 1997          22 let
                            22     LeTÁČek                      Jiří                                09. 01. 1999          20 let
                            30     šmÍD                            Nicolas                        23. 07. 1998          21 let

Obránci:               2     PROSek                       Jan                              23. 01. 1995          24 let
                              3     ČeLůSTkA                   Tomáš                         19. 07. 1991          28 let
                              4     ZUkAL                         Lukáš                          04. 05. 1997          22 let
                              5     SLÁmA                        Jiří                               08. 01. 1999          20 let
                              6     TOmL                           martin                         25. 03. 1996          23 let
                              8     ČIhÁk                          Filip                             10. 07. 1999          20 let
                            11     LNěNIČkA                   Tomáš                         24. 01. 1999          20 let
                            13     šeJVL                          martin                         18. 02. 1992          27 let
                            23     ČmeLÍk                        Vojtěch                       28. 02. 1997          22 let

Záložníci:             7     PFeIFeR                       Lukáš                          24. 06. 1999          20 let
                            10     Lee                               Sang-hjuk                  19. 01. 2000          19 let
                            12     PARk                            Ju-byeong                 21. 12. 1994          24 let
                            14     JeŘÁBek                     Jan                              12. 02. 1984          35 let
                            15     kOVÁŘ                         Daniel                         10. 06. 1996          23 let
                            16     mUŽÍk                         Ladislav                      25. 07. 1998          21 let
                            17     FUSek                          Dominik                      04. 12. 1994          24 let
                            19     hLAVATý                     michal                         19. 06. 1998          21 let
                            20     SOkOL                         Pavel                           07. 07. 1996          23 let
                            24     SOLIL                           Tomáš                         01. 02. 2000          19 let
                            25     kOhÚT                         michal                         04. 06. 2000          19 let

Útočníci:               9     ČeRNý                         Pavel                           28. 01. 1985          34 let
                            18     ZIFČÁk                        Pavel                           02. 03. 1999          20 let
                            21     hUF                              David                           23. 01. 1999          20 let
                            23     kePL                            Tomáš                         21. 04. 2000          19 let
                            27     mIkeR                          Jiří                               01. 04. 1998          21 let

Realizační tým: Jaroslav NOVOTNý– hlavní trenér, Jiří kReJČÍ, martin SheJBAL – asistenti,
Jan CÍSAŘ – vedoucí mužstva, matěj ČeRmÁk, Petr NOVÁk – maséři, Tomáš PROROk –
kondiční trenér, mUDr. Tomáš BROŽ – lékař.



9. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 21. září 2019:
FCHK – FC Slavoj Vyšehrad 1:0 (1:0)
Branka: 43. šípek. Rozhodčí: Ginzel – Flimmel, moj-
žíš. Žk: 11. kopečný, 50. Vlkanova, 55. šípek, 59.
Frýdek, 78. Leibl – 53. Veselý, 83. Verner. 750 di-
váků.

FChk: Ottmar – kopečný, kvída, martinec, Urma –
Zbrožek – Vlkanova, Jukl, Soukeník (46. Procházka),
Frýdek (70. Leibl) – šípek (87. Firbacher).
Vyšehrad: Otáhal – šandera, Nitrianský, Drozda, Ra-
taj (58. Drobílek) – Veselý (82. Vejvar), Laňka, kozel
(69. mashike Sukisa), Verner, Jablonský – Pouček.

„Zápas jsme zvládli týmovým
výkonem, ale víme sami, že
máme nedostatky ve fotbalo-
vosti. Při vedení 1:0 je u kluků
znát přemíra zodpovědnosti,
najednou jako by měli svá-
zané nohy. Chybí lehkost,
když míč získáme. Vítězství
si ale musíme vážit.“
Jakub Šípek, útočník:
„hlavně jsem se soustředil
na to, abych trefil bránu. Ne-
mířil jsem, že to zapadlo

k tyči, je hezké. Jsem rád, že nám ten gól
pomohl ke třem bodům. Výhra je o to cen-
nější, že jsme ji dokázali ubojovat, i když se
nám herně nedařilo. každý tam nechal 110
procent.“

Daniel Procházka, záložník:
„Byl to vydřený zápas, o to
jsou tři body cennější. měl
jsem velkou šanci, předkopl
jsem si míč, utekl jsem
obráncům, pak jsem si to
šteloval na levačku... Je to

škoda – minule břevno, předtím břevno, teď
tohle. Snad už to prolomím.“

Zdenko Frťala, trenér:
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
9. a 10. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 3. kolo mOL Cupu

9. kolo F:NL: FC hradec králové – FC Slavoj Vyšehrad 1:0
Nervózní a vyrovnaný zápas Votroků proti Vyšehradu rozhodl jediný gól po bleskurychlé
akci – kristian Zbrožek poslal z přímého volného kopu dlouhý míč za obranu, tam si na
něj naběhl Jakub šípek a těžkým kopem překonal brankáře. Další šance hradec nevyužil,
byla z toho hubená výhra 1:0.
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10. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 28. září 2019:
FC Zbrojovka Brno – FCHK 2:1 (1:0)
Branky: 35. Vaněk, 87. šmíd – 83. Zbrožek z pen.
Rozhodčí: Petřík – Vlasjuk, matoušek. Žk: 42. Pavlík,
73. šural, 90+3. magera – 73. Urma, 86. Jukl. 2752
diváků.

Brno: Floder – Pavlík, šmíd, šural, eismann (84.
Pázler) – Sedlák, Vaněk, Růsek, krška (63. štepa-
novský) – šumbera (81. Fousek), magera.
FChk: Ottmar – kopečný, kvída, martinec, Urma –
Jukl, Zbrožek, Soukeník (58. Prekop) – Vlkanova
(71. Firbacher), šípek, Frýdek (46. Leibl).

„Jsme zklamaní, dali jsme si
dva skoro vlastní góly. když
se ale střelecky neprosa-
díme, nemůžeme pomýšlet
na vítězství. Domácí jsme té-
měř k ničemu nepustili –
s výjimkou posledních minut,
kdy jsme hráli vabank.“
Kristian Zbrožek, obránce:
„Neseme to špatně, určitě
jsme nebyli horší. V kombi-
naci jsme hráli velice dobře.
Oni byli větší, standardky

nám dělaly problémy. Cítil jsem, že mám síly,
tak jsem napálil balon. Odrazil se, možná to
byl gól, nevím. Na penaltu jsem si věřil.“

Michal Leibl, obránce:
„Prohra mě mrzí, jsem na-
štvaný. Bolí takhle prohrát
v 88. minutě, když máme ba-
lon na hlavě a neodhlavičku-
jeme ho. Jsme za magory.
mou střelu ze šestnáctky

gólman bohužel vytáhl na tyč – kdyby to
padlo za háčky, odjížděli bychom se třemi
body, protože jsme ve druhé půli byli lepší
tým.“

Zdenko Frťala, trenér:

10. kolo F:NL: FC Zbrojovka Brno – FC hradec králové 2:1
Na městském stadionu v Brně byli hradečtí Zbrojovce od začátku minimálně vyrovnaným
soupeřem, přesto inkasovali po chybě v obraně jako první. Ve druhé půli nastřelili břevno
a trefili tyč, až kristian Zbrožek vyrovnal z penalty. O bod ale hosté přišli tři minuty před
koncem, kdy neubránili rohový kop.

3. kolo mOL Cupu, 25. září 2019:
FC Baník Ostrava – FCHK 2:0 (1:0)
Branky: 6. Pokorný, 66. Jirásek. Rozhodčí: Julínek
– Podaný, mikeska. Žk: 50. Jirásek, 71. Pokorný –
28. Čech. 4123 diváků.
Baník: Budinský – Celba, Pokorný, Stronati, Gra-

nečný – holzer, Jirásek, hrubý (78. kaloč), Lalkovič
(58. kuzmanović) – Smola (72. Diop), Baroš.
FChk: Ottmar – kopečný, Čech, martinec, Leibl
(82. Urma) – Zbrožek, Soukeník – Procházka, Do-
ležal (67. Frýdek), Černý (78. Vlkanova) – Firba-
cher.

„Odnesli jsme si z toho, že
můžeme hrát s kýmkoli.
Předvedli jsme dobrý výkon,
je škoda, že jsme tenhle zá-
pas nezvládli výsledkově.
herně to bylo dobré. Baník

má obrovskou sílu ve standardkách, bohužel
jsme dvě neuhlídali.“

„Jsem rád, že jsem po zra-
nění dostal příležitost, zahrát
si 90 minut na Baníku v ta-
kové atmosféře je velký zá-
žitek. myslím, že se nemáme
za co stydět – hráli jsme

dobře kombinačně po zemi, chyběl nám gól.
Třeba by znervózněli a dopadlo by to jinak.“

Ondřej Prášil, as. trenéra František Čech, obránce:

3. kolo mOL Cupu: FC Baník Ostrava – FC hradec králové 2:0
V Ostravě se představili hradečtí se sestavou obměněnou o hráče, kteří nemají takové
vytížení. Ostudu si neudělali – už v 6. minutě prohrávali po gólu exVotroka Jakuba Po-
korného, pak ale vyrovnali hru a kristian Zbrožek trefil tyč. Baník se uklidnil až díky dru-
hému gólu krátce na to.
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DANIEL PROCHÁZKA: MÁM DYNAMIKU 
JAKO VIETNAMEC

Jak seřizuješ mušku?
Snažil jsem se seřizovat za béčko, moc mi
to nešlo... (směje se) myslím, že to jedním
gólem protrhnu, bude to tam zase padat.
mám jeden gól, dvě břevna, jednu nepromě-
něnou tutovku, ale na smůlu nevěřím. Podle
mě neexistuje. musím být trpělivý a sou-
středěný v zakončení, důležité pro mě ale
je, že se do šancí dostávám.
Byl přechod z Ústí do Hradce těžký?
Jak se cítíš?
Chtěl bych se cítit líp. minutáž nemám
takovou, snažím se pomoct klukům,
i když jdu hrát za béčko. Ničím jiným než
tréninkem to nedokážu – poctivou
prací se do sestavy dostanu.
Tvou hlavní zbraní je rychlost.
Pracuješ na ní nějak?
mám ji v sobě. Dá se trochu na-
trénovat, ale spíš ji prostě mám
– stejně jako kreativní hráč ve
středu má v sobě kreativitu.
můžu posilovat, ale spíš ji
mám vrozenou.
Máš operovaná obě ko-
lena. Nezbrzdilo tě to?
Určitě ano. když se vám
stanou taková vážná zranění v osm-
nácti a devatenácti letech, není to pří-
jemné. Už jsem tehdy přemýšlel, že
toho na mě bylo moc. měl jsem v hlavě
tolik myšlenek, ale sám jsem byl pře-
kvapený, jak jsem to zvládl. Bojuju ta-
kovou dobu... Fotbal hraju odmalička, ne-
chtěl jsem se ho vzdát. Byla to překážka,
která se dá překonat.
Nezanechala v tobě zranění obavy ze
soubojů? Na to tě Zdenko Frť'ala upozor-
ňuje nejvíc.
Není to první trenér, který mi to říká. Pra-
cuju na zlepšení, chodil jsem

i k mentálním trenérům. Zkouším různé věci
– být v souboji dřív, abych se do něj vlastně
ani nedostal. Třeba tohle jsem probíral s jed-
ním pánem. když jsme hráli s béčkem na tři
obránce a já jsem byl halfbek, ve třetí lize
jsem z toho strach neměl. když jsou takové
souboje, že na mě jde hráč čelně oběma no-
hama, trochu ve mně něco hrkne. Leiblík do

mě pořád cpe, abych byl důrazný. Pracuju
na tom.
Musíš mít fotbal hodně rád, že ano? Tvůj
otec je úspěšný vietnamský podnikatel,
kvůli financím hrát nemusíš.
Je to tak. Tať'ka podniká, já můžu jít do

práce k němu a mít se daleko líp.
Ale když fotbal miluješ, je to jako

droga. Nemůžu ho opustit.
I když nehrávám, trápím se

tím, myslím na to... Jsem ale
rád za to, že se mu můžu
věnovat. Prostě jsou ob-
dobí, kdy se daří, a kdy se
nedaří. Fotbal miluju, při-
způsobím mu cokoli –
i peníze. 
Nedívá se na tebe otec
jako na blázna?

Všechno spolu probíráme,
máme na tohle téma velké de-
baty. Chápu jeho myšlení, že
bych se mohl mít o hodně líp.
Teď už ale respektuje, co chci.
On taky toužil po tom, aby do-
sáhl velkých úspěchů v by-
znysu, povedlo se mu to. A já
bych chtěl něčeho dosáhnout

ve fotbale. Po kariéře můžu pracovat jako
on, ale na to mám čas.
Musel sis fotbal hodně prosazovat?
Rodina mě v něm podporuje od mých pěti
let. Dělají pro mě všechno, odrovnali několik

Fotbal miluje, jinak by se s ním dávno rozloučil. DANIEL PROCHÁZKA musel překonat
těžká zranění kolen a odmítnout bohatý život po boku svého vietnamského táty, úspěšného
podnikatele. „Debatujeme spolu o tom, ale podporuje mě,“ říká rychlonohý záložník.
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aut tím, že mě pořád vozili na trase Ústí –
Teplice. mám v hlavě taky to, že jim to chci
vrátit. Debatujeme o tom, ale táta je pozitivní
a mamina mě taky podporuje.
Máš v sobě něco z vietnamské povahy?
když jsme v kabině, kluci si ze mě dělají
srandu, tu si ze sebe ostatně dělám taky.
myslím, že v sobě mám dynamiku jako Viet-
namec. když jsem tam naposledy byl, šel
jsem tam na fotbaly a tam je vidět, jak jsou
rychlejší, dynamičtější. Jsem napůl Čech,
napůl Vietnamec, jinak to neřeším.
Mohl jsi hrát za vietnamskou reprezentaci,
že ano?
Jednu dobu to bylo téma. mohl jsem jít i do
vietnamské ligy, nějaké kluby se na mě létaly
dívat... měl jsem období, kdy jsem tam chtěl
jít, ale nakonec jsem zůstal a jsem rád. Život
tam je přece jen ještě náročnější, i když se
to zlepšuje. Nevím, jestli by to pro mě bylo
úplně vhodné.
Čím se vietnamská nátura liší od české?
Je to úplně jiná kultura. Třeba fotbal – je to
tam svátek, lidi mnohem víc žijí s týmem.
Tady mě občas mrzí, že přijde tisíc lidí
a z nich slyšíte sto, jak křičí kraviny. Tam

neřeší výhru nebo prohru, lidi
skandují, podporují tým... Pra-
cují od rána do večera, dělají
to pro rodiny, aby se měly
dobře. Tady mi někdy přijde,
že by každý chtěl za málo
práce hodně peněz. Já mám
v sobě odmalička to, že mu-
sím makat, že nic nepřijde
samo. Pořád jsem chodil
s balonem za barák, když
jsem byl v žácích nebo v do-
rostu, chodil jsem sám běhat.
Neměl jsem v sobě talent od
Boha. I teď to mám vydřené.
Jak jsi byl vychovávaný? Jako
Čech, nebo jako Vietnamec?
To je složité. mám tvrdou vý-
chovu a jsem za to rád. Až
budu mít děti, budu je vycho-
vávat stejně. Tať'ka na mě byl
zlatý, ale zároveň přísný. Po-
dle mě to tak musí být. Jsem
pokorný ke všemu. Táta je bo-
hatý, můžu mít cokoli, ale není

to na mně vidět. Samozřejmě je někdy těžší
skloubit ty dvě kultury dohromady. Třeba
když jednou budu chtít mít svatbu – a to
jsem ještě s tátou neprobíral –, může být
velká vietnamská, může být česká... Budeme
muset najít nějaký kompromis. Vždycky se
dohodneme.
A jak žiješ doma? Jako Čech, nebo jako
Vietnamec?
Táta tady žije od osmnácti, máma je Češka,
takže převládá česká kultura. Vánoce, Veli-
konoce a podobně se snažíme trávit po česku.
mám i českou přítelkyni... Táta má dvě viet-
namské děti, je jim devět deset let a umějí
oba jazyky. kombinují v sobě obě kultury.
Umí táta uplést pomlázku?
(směje se) Na to jsem se ho nikdy neptal.
Ale řekl bych, že by to možná zvládl. Tahle
otázka mě nikdy nenapadla.
A jíš česká, nebo vietnamská jídla?
miluju vietnamské jídlo. Řekl bych, že to tady
je čím dál tím populárnější. U tať'ky mám
vietnamské jídlo, u maminy české. Přítelkyni
občas doma připravuju asijské pokrmy, jsem
na to ulítlý. Suroviny jsou dostupné, dřív to
tak nebylo.

Silnou zbraní 
Daniela Procházky je rychlost.



Umíš dobře vietnamsky?
Dorozumím se. minulý rok jsem tam
byl sám, musel jsem tak mluvit, pro-
tože tam jinými řečmi nikdo moc
nemluví. Jsem rád, že umím viet-
namsky. A jsem zvědavý, jak budu
jednou učit děti. když jsem tam při-
jel a začal jsem mluvit, koukali na
mě. Jsou hrozně vděční, když se
člověk snaží komunikovat jejich
řečí.
Jak často se tam dostaneš?
minulý rok jsem tam byl po dlouhé
době. Je těžké to naplánovat, když
máš dva tři týdny volna. To se ne-
vyplatí. V Ústí jsem dostal měsíc
volna loni v prosinci, mohl jsem
hned po posledním zápase letět. To
byla paráda. Užil jsem si to tam.
Vyptávají se tě spoluhráči na viet-
namskou kuchyni? Radí se s tebou,
na co jít?
Ano, ptali se. Třeba s míňou Černým
jsem byl v Praze v Sapě, ukázal jsem mu
nějaká jídla, která mám rád. Další kluci se
připojují, taky tam chtějí jít. V reprezentační
přestávce nejspíš vezmeme dvě auta a po-
jedeme tam společně.

A jak jsi spokojený v Hradci?
Je to nádherné město, kabina mě vzala, kluci
jsou super, takže jsem tady hodně spoko-
jený. Snad ještě víc minut na hřišti a bude
to úplně super.

Díky otcově národnosti měl Daniel Procházka jeden čas
možnost hrát za vietnamskou reprezentaci.

Zatím jediný gól za Hradec dal Daniel Procházka
proti Varnsdorfu. Oslavil ho s fanoušky.
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HISTORIE
BOD Z PRešOVA – PROTI Všem

Středa 23. září 1959 patřila reprezentaci.
A tým hrál v kodani první kolo evropského
poháru a remizoval s Dánskem 2:2 (2:2).
Druhá garnitura v Plzni porazila stejného
soupeře z NDR 1:0 (0:0) brankou Vojty. Opět
byl v nominaci hradecký Ladislav Pokorný
a opět se na hřiště nedostal.
V neděli 27. září se hrálo v Prešově ligové
utkání mezi domácím Tatranem a Sparta-
kem hradec králové. Prešovští považovali
zápas za existenční, chtěli v každém případě
zvítězit. V hotelu, na ulicích i v obchodech
ukazovali fanoušci pět prstů, tak vysokou
výhru očekávali. hradec se představil v se-
stavě: Jindra – Andrejsek, hledík, Runštuk
– krejčí, michálek – Tauchen, Pokorný, kva-
ček, Čermák, malík. Na levé spojce prožíval
svůj debut mladý Ladislav Čermák. Domácí
nasadili od začátku zápasu ostré tempo
a útočili. Používali všechny prostředky, do-

volené i nedovolené. Tvrdými zákroky a zá-
ludnostmi chtěli hráče Spartaku zastrašit
a všichni rozhodčí včetně pomezních jim
v tom pomáhali. Jednostranné řízení zápasu
ve prospěch Prešova hlavním rozhodčím
Jungrem z Prahy i pomezními z Ostravy
a Žiliny brzy domácí hráči vystihli a dělali si
na hřišti doslova, co chtěli. Bez míče napadli
a bolestivě zranili Pičmana i hledíka, v trest-
ném území byl sražen malík, když sám běžel
na branku... Sudí nereagoval.
hradec hrál rychlý fotbal, nikdo nedržel míč
dlouho u nohy, ale přihrával. Sprinterské
souboje se soupeřovou obranou sváděl
hlavně malík, který dělal Prešovským velké
starosti. Po počátečním náporu domácích
se hradec rozehrál, Čermák dvakrát nastřelil
brankáře Boboka, malík trefil tyč, kvaček po-
stranní síť'. Gól v brance Prešova visel do-
slova na vlásku. Jenže přišla 23. minuta, Ta-

V dalším dílu historického seriálu, který připomíná šedesáté výročí mistrovské sezony
Spartaku hradec králové, zamíříme do Prešova. Tam na konci září Votroci vyválčili bod
v utkání, v němž proti nim kromě soupeřů stála i trojice rozhodčích...

   1.   Fk Pardubice                              10           8              2              0           19:5           26        11
   2.   Fk Dukla Praha                          10           7              0              3           22:13         21         6
   3.   FC Vysočina Jihlava                  10           6              2              2           19:13         20         5
   4.   FC Hradec Králové                     10           5              3              2           22:11        18         3
   5.   Fk Fotbal Třinec                         10           4              4              2           17:13         16         4
   6.   FC Zbrojovka Brno                     10           4              4              2           16:12         16         1
   7.   Fk Viktoria Žižkov                      10           4              2              4           18:15         14        -1
   8.   Sk Líšeň                                       10           3              4              3           18:17         13        -2
   9.   Fk Ústí nad Labem                    10           3              4              3            15:14         13        -2
 10.   mFk Chrudim                              10           3              3              4            13:19         12        -3
 11.   1.Sk Prostějov                            10           2              5              3           11:15         11        -7
 12.   Fk Slavoj Vyšehrad                   10           3              1              6            15:17         10        -5
 13.   mFk Vítkovice                             10           2              2              6            13:17           8        -7
 14.   FC Vlašim                                    10           2              2              6              8:16           8        -7
 15.   Fk Baník Sokolov                       10           1              3              6              9:21           6        -9
 16.   Fk Varnsdorf                               10           1              3              6            13:30           6        -9

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2019/2020, po 10. kole
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tran podnikl útok a Laco Pavlovič otevřel
skóre. hradečtí znervózněli a o pár minut
později přeletěla Runštukova malá domů vy-
běhnuvšího Jindru, míč se odrazil od tyče
a skutálel se na roh…
Po změně stran v 60. minutě dostal Tauchen
ve středu hřiště přihrávku, proběhl mezi
obránci a prudkou střelou vyrovnal. Prešov
začal oplácet tvrdostí a záludností. Patnáct
minut před koncem se probil malík po levém
křídle, vystřelil, Bobok míč vyrazil a malík
v běhu hlavou vstřelil vedoucí gól hradce.
Deset minut před koncem byl zraněn hledík
a domácí zvýšili tlak. Jindra několika skvě-
lými zákroky držel svůj tým. V 85. minutě
vznikla před hradeckou branku velká skru-
máž, Jindra vyběhl, zmocnil se míče, ale
mezi dotírajícími útočníky domácích neudr-
žel rovnováhu, míč mu vypadl, zmocnil se
ho Pavlovič a vystřelil na branku. Střela se
odrazila od několika hráčů domácích a za-

padla do brány Spartaku. Nešťastný gól hra-
dec nezlomil, cenný nerozhodný výsledek
do konce zápasu udržel. mužstvo podalo
dobrý, bojovný výkon a zasloužilo si vyhrát.
Po sedmi odehraných kolech měl Spartak
na šestém místě tabulky sedm bodů, ve-
doucí Dukla Praha měla bodů jedenáct,
druhý Slovan Bratislava o bod méně.
Osmé kolo I. A třídy přineslo hradecké derby.
Sokol malšova Lhota hrál na domácím hřišti
s Rudou hvězdou hradec králové. Přišlo
přes 700 diváků, první poločas patřil domá-
cím, kteří ho vyhráli 2:1. Ovšem na konci zá-
pasu se radovali hosté, kteří si odvezli výhru
4:3. Dvě branky domácích dal křička, jednu
Laksar. Za hosty byl třikrát úspěšný Jedlička,
jednou hemelík.
Následující víkend se mistrovské soutěže
nehrály. Slavil se Den československé ar-
mády, hrálo se přátelsky na tuzemské i me-
zinárodní scéně.

František Malík (vlevo) byl rychlonožkou i dobrou duší mistrovského týmu.
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PŘÍMÁKY
OTTO URmY

štafetu v tradičním dotazníku přebírá OTTO URmA. V minulém Černobílém gólu si pro 
něj připravil záludnou otázku Jan kvída:

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

Máš po svatbě – plánujete dítě? A zvládl bys ho
vychovat?
Děti v plánu máme, už ten plán asi začneme reali-
zovat. Výchovu bych ale nechal spíš na manželce,
budu taková pomocná ruka.

Co udělám jako první, když přijdu domů?
Přivítám se s manželkou a se psem, 

lehnu si na gauč a zeptám se, co je k jídlu.

Co dokáže udělat porážku snesitelnější?
Asi nic.

Co bych nikdy nedokázal?
Nemám rád výšky, takže lezení po skalách.

Kterého zvířete se bojím?
Žádného. Ani pavouci a hadi mi nevadí.

S jakou živou známou osobností bych šel na večeři?
S Thierrym henrym.

Jakou celebritu jsem miloval jako malý kluk?
Lucku Borhyovou.

Jakou superschopnost bych chtěl mít?
Supersílu.

Jak bych přepral Honzu Kvídu?
Dal bych mu deset piv. 

On po nich nemá tolik stability.

Čím je Hradec výjimečný?
kdybych měl říct jednu věc, tak cyklistiku.

Kdo bude příště odpovídat na mou otázku?
Dan Procházka.

A ta otázka?
Cítíš se víc jako Čech, nebo jako Vietnamec?

Na fotce z mého telefonu je:
Fotbalový zápas na Zanzibaru. Ti svět-
lejší jsme já, brácha a táta.



LIMITOVANÉ 
EDICE

porsche-hk.cz

od Gábiny Koukalové

ŠKODA SCALA Style 1.0 TSI 85 kW
 střešní nosič
 střešní box Škoda
  prodloužená záruka
 metalická barva
 rezervní kolo

479 900 KČ

AKČNÍ CENA: 394 900 Kč

ŠKODA KAMIQ Style 1.0 TSI 85 kW
 střešní nosič
 nosič lyží
  sada zimních kompletů
 Sunset
 prodloužená záruka
 metalická barva
 rezervní kolo

511 900 KČ

AKČNÍ CENA: 454 900 Kč



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



www.e-liga.cz
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – podzim 2019
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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

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



#23 MILOŠ KOPEČNÝ
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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),
 Pokorný (uk. host.), švantner (host.
hodonín), Trávníček (host. Chlumec
n/C.)., Zorvan (host. Vítkovice)
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B TÝM FC HRADEC KRÁLOVÉ
7. a 8. kolo ČFL – SkUPINY B

7. kolo ČFL: FC Hradec Králové B – FK Pardubice B 0:1 pen
Rozhodčí: mudra – Pastařík, Volf. Žk: 17. Plašil, 73. kadlec, 89. Locker, 90. Vobejda – 67.
miker, 69. Zelenka, 71. Čihák. 274 diváků. FChk B: Brát – mahr (87. Vítek), Plašil, Locker,
kadlec – Vobejda – Sokol (75. Langr), štěrba (79. Nemšovský), Samko, Bičiště – Rajnoch.
Pardubice B: šmíd – Lněnička (46. Zelenka), Zukal, Čihák, Sláma – Zifčák, kovář, mužík,
Lee (87. Park) – miker, kepl.

V derby proti Pardubicím doplatili Votroci na špatnou koncovku. měli několik šancí, ale
nejblíž gólu měl Jan kadlec, který z přímého volného kopu trefil břevno. Gólově se neprosadili
ani hosté, a tak o tom, kdo získá bonusový druhý bod, rozhodl až penaltový rozstřel.

Karel Krejčík, trenér: „Věděli jsme, že soupeř přijede posílený o kluky z A mužstva, my jsme
hráli jen s těmi, co máme v béčku. kluci se toho zhostili dobře, mrzí mě jen, že jsme ve dru-
hém utkání po sobě nedali gól. Přitom jsme měli dost situací, které jsme měli vyřešit líp.
Penalty mě mrzí, protože je trénujeme.“

8. kolo ČFL: SK Sokol Brozany
– FC Hradec Králové B 0:4
Branky: 10. a 68. z pen. Bičiště,
20. Samko, 22. mahr. Rozhodčí:
Severýn – Ulrich, Starý. Žk: 13.
Pavlíček, 22. hloušek, 65. Ci-
bulka, 81. Bubeníček – 25. Pla-
šil, 90. Nemšovský. Brozany:
Němec – Aljinović, Perez (67.
Turek), Bubeníček, Cibulka (86.
Chukwuma), hloušek (mesič),
hovsepjan, hruštinec, Obrtlík,
Pavlíček (77. Walter), Výborný
(29. Jakš). FChk B: Brát –
Čech, Locker, Plašil, kadlec –
Vobejda – mahr (72. Sokol),
Samko (79. Vítek), Doležal (85.
Ansorge), Procházka (83. Ne-
mšovský) – Bičiště (77. Langr).

O vysoké výhře v Brozanech
rozhodli Votroci už během první
půle, kdy se dostali do vedení
3:0. Soupeře předčili v pohybu i v kombinaci, a když ve druhém poločase přidal svou druhou
trefu z penalty Dominik Bičiště, nebylo co řešit.

Karel Krejčík, trenér: „Byli jsme aktivní, nebezpeční a hlavně efektivní. V rozmezí necelé
čtvrthodiny jsme dali tři branky, a o našem vítězství tak bylo prakticky rozhodnuto po dvaceti
minutách. Domácí nás trochu zlobili jen v úvodu druhého poločasu, ale brzy jsme opět
zápas převzali do vlastních rukou a přidali čtvrtou branku. Všichni hráči zápas odjezdili po
zadku a naše výhra je tak jednoznačně zasloužená.“



Vysvětlivky: * — Studio Garsonka | FK — Filmový klub | TDZ  — Týdny duševního zdraví | JGGT — Jazz goes to town
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)

3.  ---------------------
------------------------------  16. října
2019 —----------–
www.biocentral.cz

17.30  Parazit    * 

18.00  Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád   
 diriguju…“ 

20.30  Joker  Premiéra

21.00  Tiché doteky * 

čtvrtek
 03 19.00 Ziv Taubenfeld‘s Full Sun + Digital   

 Primitives  JGGT

 čtvrtek
 10

14.00 Neviditelné    Senior bio 

17.30 Tiché doteky  * 

18.00 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát   

20.30 Deštivý den v New Yorku 
21.00 Parazit  * 

pátek
 04 20.00 Binker Golding‘s Band + Wojtek   

 Mazolewski Quintet  JGGT 

pátek
 11

10.00 Toy Story 4: Příběh hraček Kino v klidu

13.00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon 
 Bio Smolíček

15.30 Hodinářův učeň  Bio Smolíček

17.00 Sarkofág pro královnu     * 

17.30 Parazit 
20.30 Joker  
21.00 Tiché doteky   * 

sobota
 05 10.00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon 

 Bio Smolíček 

13.00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon  
 Bio Smolíček 

15.30 Hodinářův učeň Bio Smolíček

18.45 Giacomo Puccini | Turandot    METinHD

sobota
 12

13.00 Hodinářův učeň  Bio Smolíček

15.30 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon  
 Bio Smolíček | Dětská dílna

17.30 Bauhaus Spirit  * | Den architektury

18.00  Roger Waters Us + Them  Koncerty v kině

21.00  Parazit  

21.00 Central Bus Station  * | Den architektury

neděle
 06

13.00  Psí kusy Bio Smolíček

15.00 Ovečka Shaun ve fi lmu: Farmageddon 
 Bio Smolíček | Dětská dílna

17.30  Budiž světlo * | FK

18.00  Joker 
20.45  Nabarvené ptáče  
21.00  Stehy  * | Art Cinema Day 

neděle
 13

17.30 Tiché doteky   *  

18.00 Bylo jednou jedno město bláznů Zahájení | TDZ

20.30 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát
21.00  Parazit  * 

pondělí
 07

17.30 Narušitel systému * 

18.00 Gauguin na Tahiti – ztracený ráj 
 Umění v kině | Kurátor uvádí

20.30 NASLEPO  
21.00 Budiž světlo  * | FK

pondělí
 14

10.00 Nabarvené ptáče Senior bio  

17.30 Parazit *

18.00 Moje jméno není diagnóza   TDZ

20.30  Nabarvené ptáče 
21.00 Tiché doteky  * 

úterý
 08 10.00  Tenkrát v Hollywoodu Senior bio 

17.30  Bluesman *

18.00 Národní třída   
20.30  Lehmanova Trilogie | NT Live  Divadlo v kině 

21.00  Parazit *  

úterý
 15

14.00  Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád   
 diriguju…“ Senior bio

17.00  Národní třída 
17.30  Tiché doteky *

19.00  Fuck up Night 
21.00  Narušitel systému  * 

 

středa
 09 17.30  Budiž světlo * | FK

18.00  Národní třída  
20.30  Nabarvené ptáče  

21.00  Narušitel systému * 
středa

 16

Národní třída 

Jazz goes to town - JGGT

Týdny duševního zdraví - TDZ



Spolu s Markem Plašilem jsi mentorem
v mladém B týmu. Jaké to je?
máme mladé mužstvo, kluci jsou pracovití,
mají ambice dostat se do áčka. A mají i kva-
litu. Potom to má smysl. myslím, že se jich
pár v budoucnosti do A týmu dostane. Ani
je nemusíme nijak vychovávat, chtějí se
zlepšovat.
V této sezoně hraje béčko ČFL, se kterou
máš zkušenosti z Litoměřic a Převýšova.
Jaká je teď s B mužstvy?
Béčka zvedla herní kvalitu soutěže. Dřív
byla bojovnější. Teď tam bude míň zálud-
ností, jaké v ČFL byly dřív. když se hraje na
velkém kvalitním hřišti, B týmy jsou
lepší, fotbalovější. Třeba i proto, že
trénují víc.
Je velký kontrast připravovat se na-
příklad na zápas proti Dukle B
a proti Brozanům?
Ano. S Plášou se těšíme na ty
týmy, které nejsou béčka. míň se
tam běhá. (směje se) když je-
deme na Duklu B, víme, že ti kluci
budou víc chtít hrát, běhat. Větši-
nou presují, je to náročnější i v roze-
hrávce.
A jak vychází ČFL ze srovnání s Juni-
orskou ligou?
Dává to větší smysl. Čekal jsem, že
k téhle změně dojde už dřív. Juniorská
liga fungovala rok dva, pak úplně ztra-
tila kvalitu a byla o ničem – nesestu-
povalo se, nepostupovalo... Pro mladé
kluky je daleko lepší hrát dospělý fot-
bal.
V létě přišlo do B týmu hodně odro-
stlých dorostenců. Nebyli zklamaní,
že se nedostali do áčka?

Někteří možná ano, protože byli v přípravě
s áčkem a viděli šanci. ČFL je pro ně ale
dobrá – vykopou se mezi dospělými a za
půl roku, za rok můžou být v áčku. Určitě je
to připraví líp než Juniorská liga.
Takový zápas na malém hřišti v Zápech člo-
věka vyloženě zocelí, že ano?
Tam jsme věděli už dopředu, jaké to bude.
(směje se) Na to, jak jsme vzrůstem malý

tým, jsme se tam s tím ještě popaso-
vali dobře. Neubránili jsme jeden roh,
to byl zrovna můj hráč, ale jinak kluci
bojovali dobře – na to, jak tam roz-

hodčí jde domácím na ruku, píská
všelijaké fauly... Někteří kluci

koukali, byli i nervózní, ale
zvládli to dobře.

Jak teď bereš svou kari-
éru? Byl jsi v áčku, máš
i ligový start, teď jsi
vůdčí postavou béčka.
Beru to tak, jak to je. Po

třech operacích kolene šly moje
fotbalové ambice trochu do po-
zadí, rozhodl jsem se, že se budu
naplno věnovat své práci a fotbal
bude doplněk. Pořád mě baví,
hrál jsem ho odmalička... Pokud

by přišla šance jít výš, stálo by to
za myšlenku, ale teď jsem spoko-

jený, fotbalem se víceméně bavím.
Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí

byla zranění?
Ano. Byl jsem rok mimo hru, což není

extra dlouhá doba... Jenže pak se vymění
trenér, nový vás nezná, mně končila smlou -

va, musel jsem se rozhodovat, co dál. Ne-
chtěl jsem chodit po třetí lize, už předtím
jsem byl v Litoměřicích. Člověk kolikrát neví,
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JAN VOBEJDA: MOJE PRÁCE SE DÁ 
S BÉČKEM VÝBORNĚ SKLOUBIT

V B týmu plní roli staršího hráče, který má předávat zkušenosti mladíkům – i když to
u čtyřiadvacetiletého fotbalisty zní zvláštně. JAN VOBEJDA však je se svou pozicí spo-
kojený. Po několika zraněních kolene má fotbal na vedlejší koleji, naplno se věnuje fi-
nančnímu poradenství.



jestli peníze přijdou, nebo ne... Přemýšlel
jsem, co dál, rozhodl jsem se takhle. Nebylo
to jednoduché, fotbal jsem dělal od čtyř pěti
let, dělal jsem pro něj všechno, ale teď je pro
mě důležité, že jsem zdravý.
Věnuješ se finančnímu poradenství. Je slo-
žité skloubit ho s režimem v B týmu?
Je to docela jednoduché. mám flexibilní
práci, nemusím nikde být osm dvanáct ho-
din. Časový rozvrh si určuju sám, díky tomu
chodím v podstatě na všechny tréninky. Pár-
krát jsem nebyl, ale s fotbalem se tahle práce
dá skloubit krásně.
Proč sis vybral finanční poradenství?
Finance mě vždycky zajímaly. Věnoval jsem
se ale jen fotbalu, neměl jsem žádný záložní
plán. Přemýšlel jsem, projížděl inzeráty, pak
jsem zkusil tuhle oblast. Je to práce s lidmi,
baví mě to.
Jsi úspěšný?
musím říct, že mi to docela jde. (usmívá se)
Nevěděl jsem, co od toho čekat, ale nastou-

pil jsem do kvalitní firmy, lidé v ní mi po-
mohli. Daří se mi.
Musel jsi absolvovat nějaké kurzy?
Ano. Test České národní banky, pak jsem
musel absolvovat test na investice a na ži-
votní pojištění, abych je mohl zprostředko-
vávat. Jezdil jsem do Prahy, bylo to docela
náročné. hodně jsem se učil, hlavně inves-
tice byly docela složité. Otevřelo mi to jiné
možnosti, věnoval jsem se něčemu novému.
Finanční gramotnost sportovců je velké
téma. Radíš spoluhráčům?
když se mě zeptají, chtějí se o něčem pora-
dit, řeknu jim. Sám od sebe jim neříkám, co
mají jak dělat. Je pravda, že u sportovců je
to složité – jsou hraví, leckdy se namočí do
všelijakých věcí. Navíc nevědí, jak dlouho
budou hrát, takže když chce třeba někdo
spořit, poradím. kluci v béčku ještě ale moc
nejsou ve věku, kdy by to řešili. A trenér krej-
čík u mě ještě nebyl. (směje se)
Pracovně se ti daří – jaký cíl máš ještě ve
fotbale?
moc velký ne. Ambice jsem posunul do
ústraní. Chci být zdravý a držet se ve formě.
Dobře jsme rozjeli ČFL, chtěl bych, abychom
se udrželi nahoře, aby byla v kabině dobrá
atmosféra.

Důraz druhému nejzkušenějšímu
hráči B týmu na hřišti nechybí.

Práci finančního poradce dokáže Jan Vobejda
skloubit s fotbalem velmi dobře.
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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                       3:2
Hradec Králové – Chrudim   2:0
Brno – Vítkovice                     1:0
Pardubice – Sokolov             4:0
Vyšehrad – Dukla                  1:3
Prostějov – Třinec                 2:2
Žižkov – Varnsdorf                3:0
Vlašim – Ústí n/L                   0:1
                                                    
7. kolo (31. 8. 2019)
Vítkovice – Pardubice           1:3
Třinec – Brno                          1:1
Dukla – Vlašim                       4:0
Sokolov – Prostějov              1:1
Chrudim – Vyšehrad             3:2
Líšeň – Žižkov                        3:3
Varnsdorf – Ústí n/L              0:3
Hradec Králové – Jihlava     4:2
                                                    
8. kolo (14. 9. 2019)
Ústí n/L – Sokolov                 2:2
Jihlava – Chrudim                 4:2
Brno – Líšeň                           2:0
Pardubice – Dukla                 3:1
Vyšehrad – Třinec                 1:2
Prostějov – Varnsdorf           3:2
Žižkov – Hradec Králové      1:2
Vlašim – Vítkovice                 2:1
                                                    
9. kolo (21. 9. 2019)
Vítkovice – Sokolov               4:0
Jihlava – Brno                        3:2
Chrudim – Vlašim                  1:1
Dukla – Ústí n/L                     3:2
Třinec – Žižkov                      4:2
Líšeň – Prostějov                   3:0
Varnsdorf – Pardubice          1:2
Hradec Králové – Vyšehrad  1:0
                                                    
10. kolo (28. 9. 2019)
Ústí n/L – Vítkovice               1:1
Brno – Hradec Králové         2:1
Vyšehrad – Varnsdorf           3:1
Sokolov – Dukla                     2:3
Pardubice – Líšeň                  2:0
Prostějov – Chrudim             1:1
Žižkov – Jihlava                     1:1
Vlašim – Třinec                      0:2

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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