
MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ
Neděle 21. dubna 2019 v 17.00 hod.

Zápas 24. kola

FC Hradec Králové – MFK Chrudim

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

Brno – Znojmo
Ústí n/L – Pardubice
Prostějov – Táborsko
České Budějovice – Sokolov
Vlašim – Vítkovice
Třinec – Hradec Králové (25. 4.)
Žižkov – Varnsdorf
Chrudim – Jihlava

Program 24. kola (20. 4. 2019) Program 25. kola (27. 4. 2019)

partner utkání:



REPREZENTANTKY NAVŠTÍVILY
ŠKOLU VE DVOŘE KRÁLOVÉ

Sestry ANETA a NELA SOVÁKOVY
a TEREZA LIČMANOVÁ navštívily
základní školu Strž ve Dvoře Králové
nad Labem, na kterou první dvě jme-
nované chodily. Spolu s trenérem
hradeckých dorostenek JAKUBEM
NOVICKÝM připravily pro žákyně 7.,
8. a 9. třídy hodinu tělesné výchovy
s fotbalovým zaměřením, po níž ná-
sledovala beseda.
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„Holky ze školy to bavilo, vyzkoušely si cvičení
zaměřená na herní činnost jednotlivce a hru
pět na pět. Při besedě se našich holek ptaly
třeba na to, jak to chodí na reprezentačních ak-
cích. Kdybychom tam byli ještě hodinu, povídali
bychom si s nimi pořád,“ usmívá se Novický. 



O DNEŠNÍM SOUPEŘI
MFK Chrudim
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Ondřej Kesner
záložník

Daniel Vašulín
útočník

Tomáš Froněk
záložník

ROK ZALOŽENÍ 2011 (založení předchůdců MFK – 1899)
KLUBOVÉ BARVY červená, černá a bílá
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY Postup do druhé ligy (2017/2018).

VEDENÍ KLUBU Tomáš Linhart 
– předseda a sportovní manažer.

STADION Stadion Za Vodojemem, kapacita 3000.

HISTORICKÁ 1 zápas
BILANCE 0 výher Hradce/0 remíz/1 výhra Chrudimi, skóre 0:1.

POSLEDNÍ 29. 9. 2018 – Stadion Za Vodojemem – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
VZÁJEMNÝ MFK Chrudim – FC Hradec Králové 1:0
ZÁPAS Branka: 79. Froněk. Rozhodčí: Rejžek – Černý, Kožár. ŽK: 17. Vo-

drážka, 49. Kesner, 62. Drahoš. ČK: 54. Kesner – 90. Kropáček.
2350 diváků. MFK Chrudim: Mrázek – Řezníček, Drahoš, Krčál,
Hlavsa – Langr – Kesner, Vodrážka, Sixta (90. Stránský), Dostálek
(75. Froněk) – Rybička (68. Vašulín). FCHK: Ottmar – Plašil, Kvída,
Martinec, Urma – Jukl, Černý – Kopečný (82. Martan), Zorvan (82.
Kropáček), Djurdjević – Da Silva. 

NA KOHO SI DÁT POZOR



SOUPISKA MFK CHRUDIM
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
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Brankáři:        1     MRÁZEK                     Lukáš                14. 8. 1991                 

                     22     ZÍMA                           Simon               19. 9. 1997                 

                     29     GREGOVSKÝ             Daniel                  1. 1. 1999                 

Obránci:         3     HLAVSA                      Jaroslav            14. 6. 1996                 

                       4     RENDLA                     Michal               21. 1. 1991                 

                     12     DRAHOŠ                    Petr                  13. 12. 1993                 

                     14     ŘEZNÍČEK                  Vojtěch              3. 11. 1993             1 gól

                     17     MASTÍK                      Lukáš                  3. 7. 1991                       

                     20     KRČÁL                        Jakub                20. 4. 1993             1 gól

                     25     VENCL                        Ondřej               7. 11. 1993                 

Záložníci         6     DOSTÁLEK                 Tomáš               23. 4. 1988                 

                       7     FRONĚK                     Tomáš               19. 8. 1991            5 gólů

                      8     ČÁP                            Roman              25. 6. 1999                 

                     10     SULÍK                         Martin               19. 2. 1997             1 gól

                     15     KESNER                     Ondřej               27. 1. 1989            5 gólů

                     16     KRAJÁK                      Lukáš                2. 11. 1995                 

                     18     SIXTA                          David              10. 11. 1995            3 góly

                     21     KOPECKÝ                   Lukáš                28. 6. 1991             1 gól  

                     23     ZRŮST                        David                 23. 1. 1995

                     24     LANGR                       Sebastien          11. 6. 1993                 

Útočníci       11     VAŠULÍN                     Daniel                11. 6. 1998            6 gólů

                     13     RYBIČKA                    Petr                    14. 1. 1996            2 góly

                     16     UJEC                          Milan               17. 12. 1989             1 gól

Realizační tým: Pavel JIROUSEK – trenér, Pavel KŘEČAN – asistent trenéra, Radim HOLUB
– asistent trenéra, Jan SLÁDEK – vedoucí mužstva, Vlastimil GALLAT – masér, Pavel
 HOLEKA – lékař, Oldřich SYRŮČEK – kustod, Martin ŠKRHA – generální sekretář, Tomáš
LINHART – předseda a sportovní manažer



OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ZÁPASY
22.–23. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2018/2019
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Zdenko Frťala, trenér:
„Vyzdvihl bych naše fa nouš -
ky, kteří nás povzbuzovali
a byli dvanáctým hráčem.
Nesmírně si toho vážíme.
V utkání se bohužel ukazuje,
že nejsme schopni vytvořit si

100% gólové příležitosti, protože si kolem
šestnáctky posouváme míč jako horký bram-
bor. Nedáme si kvalitní finální přihrávku.

Snahu klukům upřít nemůžu,
ale špatné vyhodnocení situ-
ací je někdy až úsměvné.“
Radim Ottmar, brankář:
„Kladně se utkání hodnotit
nedá, výsledek je pro nás
špatný. Nejde nám upřít

snaha – na všech je vidět, jak hrozně
chceme, ale nedostali jsme se do nějaké
větší gólové šance. Jihlava využila jeden zá-
var, pak se zatáhli a už bylo hrozně těžké se
do nich dostávat. Chtěl bych poděkovat
fanouškům za podporu i za nepříznivého
stavu. Škoda, že jsme je neodměnili.“

Otto Urma, obránce:
„Obdržený gól byl nešťastný.
Je u nás obrovský rozdíl mezi
tím, když dáme první gól,
nebo když ho dostaneme.
Asi chybí nějaká střelba
klidně i z nečekaných pozic.

Viděli jsme, že soupeř vystřelí z těžké pozice,
někdo to tečuje před gólmanem a je z toho
gól. Když my nevystřelíme, gól nedáme.“

22. kolo: FC Hradec Králové – FC Vysočina Jihlava 0:1
Votroci měli proti Jihlavě dobrý vstup do zápasu, ale soupeř šel do vedení poté, co Sta-
nislav Klobása tečoval střelu Jana Javůrka za záda Radima Ottmara. Po inkasovaném
gólu sice domácí soupeře tlačili, ale kromě tyče Filipa Firbachera jihlavskou bránu
 výrazněji neohrozili.

22. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 12. 4. 2019
FC Hradec Králové – FC Vysočina Jihlava 0:1 (0:1)
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: Vejmola – Breda, Tijani, Chlumecký, Novotný
(72. Vedral) – Šulc, Vaculík (83. Petr) – Javůrek,
Zoubele, Preisler – Klobása (87. Machuča). 
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Zdenko Frťala, trenér: 
Z tohohle zápasu jsme si
měli odvézt tři body, ale první
poločas byl celkově strašně
pomalý. Rozehrávku jsme
nechávali na gólmanovi. Ve
druhé půli hru oživili naši stří-

dající hráči, takhle bychom chtěli hrát. Fotbal
je jednoduchý, my si ale situace, které by

měly být jednoduché, zby-
tečně komplikujeme.
Adam Vlkanova, záložník:
Bod je pro nás málo. Asi na
nás leží nějaká deka, musíme
se odrazit od druhého polo-
času. Já se dostanu do sto-

procentní šance a přestřelím bránu, pak do-
staneme gól... Ve druhé půli jsme měli hodně
šancí, naštěstí jsme z nich dali gól, ale je to
málo. Z tolika šancí jsme jich měli dát víc.

Jakub Martinec, obránce:
Jsem hlavně rád, že to tam
spadlo. Škoda druhé šance,
měl jsem to na hlavě, ale míč
šel jen do břevna. Hráli jsme
s posledním, ale nevypadalo
to tak. Oni hráli důrazně, va-

bank, protože potřebovali vyhrát. Ve druhé
půli jsme to zklidnili a začali hrát... Věřím, že
gól nám pomůže. Fanoušci byli super, fan-
dili, podporovali, byli slyšet, hnali nás za ví-
tězstvím.

23. kolo: FK Viktoria Žižkov – FC Hradec Králové 1:1 (1:0)
Na Žižkově se první poločas Votrokům nepovedl. Velkou šanci měl po sólu přes celé hřiště
Adam Vlkanova, ale neproměnil ji a Viktorka krátce nato šla do vedení. Ve druhé půli
Hradečtí výrazně zlepšili výkon a Jakub Martinec vyrovnal. Mladý stoper o chvíli později
trefil břevno, další šance měli Filip Zorvan a Jan Kvída. Na víc než bod to však nestačilo.

23. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, 17. 4. 2019
FK Viktoria Žižkov – FCHK 1:1 (1:0)
Branky: 31. Urbanec – 67. Martinec. Rozhodčí: Ma-
rek – Vlasjuk, Pečenka. ŽK: 17. Antl, 54. Žežulka,
76. Muleme – 4. Jukl, 39. Urma, 77. Zorvan, 81.
Martinec. 1032 diváků.

Žižkov: Soukup – Muleme, Opluštil, Žežulka, Antl –
Urbanec, Súkenník, Kubala (71. Hejný), Frizoni, Auer
(65. Tusjak) – Mashike Sukisa. 
FCHK: Ottmar – Plašil (46. Kopečný), Pokorný, Mar-
tinec, Urma – Zorvan, Jukl, Kateřiňák (46. Šípek) –
Vlkanova, Da Silva (89. Kvída), Djurdjević.

   1.   SK Dyn. České Budějovice      23         18             2             3           44:17        56       20
   2.   FC Vysočina Jihlava                23         14             5             4           35:17        47       14
   3.   FC Zbrojovka Brno                  23         11             6             6           42:26        39        3
  4.   FC Hradec Králové                23        11            6            6          27:13       39        6
   5.   FK Ústí nad Labem                  23         12             3             8           30:27        39        3
   6.   FK Varnsdorf                            23         10             8             5           22:18        38        5
   7.   FK Pardubice                           23           9             8             6           36:25        35        2
   8.   MFK Vítkovice                          23           9             6             8           25:34        33        0
   9.   FC Graffin Vlašim                     23           5           11             7           26:28        26       -10
 10.   FK Fotbal Třinec                      23           7             5           11           22:29        26       -10
 11.   FK Baník Sokolov                    23           7             4           12           22:30        25        -8
 12.   1.SC Znojmo FK                      23           6             6           11           32:35        24       -12
 13.   1.SK Prostějov                         23           6             6           11           21:33        24       -12
 14.   MFK Chrudim                           23           6             4           13           29:42        22       -11
 15.   FC MAS Táborsko                    23           4             6           13           26:40        18       -15
 16.   FK Viktoria Žižkov                    23           3             6           14           23:48        15       -21

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, sezona 2018/2019, po 23. kole



FILIP FIRBACHER: RÁD POŘÁD 
DOKAZUJU, ŽE JSEM TADY PO ZÁSLUZE

-7-

Jak bereš to, že jsi začal naskakovat v zá-
kladní sestavě áčka?
Je to obrovský skok, ale vnímám to pozi-
tivně. Myslím, že jsem v zápasech, které
jsem odehrál, docela obstál, ale samozřejmě
se snažím, aby každý další zápas byl z mé
strany ještě lepší.
S A týmem jsi absolvoval celou zimní pří-
pravu. Byla to pro tebe velká škola?
Byla to moje nejtěžší zimní příprava. Ale tě-
žím z ní doteď. Počítal jsem s tím, že to bude
těžké, s tím jsem do toho šel, ale samo-
zřejmě mě to trochu překvapilo.
Co je pro tebe nejtěžší v zápasech do-
spělého fotbalu?

Velký rozdíl je v síle protihráčů. Všichni jsou
silnější, je to rychlejší. A je to spíš boj než
fotbal. Stopeři jsou na mě výborně připra-
vení, nic mi nedají zadarmo. Hodně se bavím
s Milanem Černým, který mi radí. Ale vlastně
mi pomáhá celá kabina, protože kluci vědí,
že nemám tolik zkušeností.
Co od tebe čeká trenér Zdenko Frťala?
Měl s tebou nějaký individuální rozhovor?
To ani neměl. Ale vím, co ode mě čeká –
abych to zlomil a dal nějaký gól. A hlavně
abych nabíral zkušenosti.
Proti Jihlavě jsi měl k prvnímu gólu blízko,
tečoval jsi do tyče střelu Milana Černého.
A vypadal jsi hodně zklamaně.

S leckterým z jeho vrstevníků by podobný rok pořádně zamával. FILIP FIRBACHER je
oporou reprezentace U18, v Hradci se zabydlel v A týmu, na podzim ho britský deník
Guardian zařadil mezi šedesát největších talentů světového fotbalu. „Mně taková pozor-
nost nevadí. Rád hraju pod tlakem. Motivuje mě to pořád ukazovat, že jsem tam, kde
jsem, zaslouženě,“ říká moudře sedmnáctiletý útočník Votroků.

První start za A tým Hradce si Filip Firbacher připsal 
na podzim ve Znojmě. V 89. minutě střídal Jiřího Mikera.
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Byl jsem hodně naštvaný, protože jsem vi-
děl, že chybělo fakt málo. I když to byla
těžká pozice. Milan Černý zakončoval vedle,
já jsem to ještě na poslední chvíli tečoval,
ale míč skončil jen na tyčce...
Probíráš svoje zápasy s tátou Martinem,
který v Hradci trénoval mládež?
Jo, probíráme to spolu. Táta si vždycky na-
jde nějakou výtku k mému výkonu. Samo-
zřejmě je rád, že to zatím zvládám, ale po
každém zápase mi říká, co se v jaké situaci
dalo udělat líp. Celá moje rodina včetně
mé přítelkyně se jezdí dívat na zápasy a já
jsem za to hrozně rád. Hned po závěreč-
ném hvizdu to probíráme, říkáme si, co by
bylo potřeba zlepšit. Beru to jako pozitivní
věc.
Jak velkou roli hraje táta ve tvé kariéře?
V mládeži tě vedl i jako trenér...
Obrovskou roli. Pomáhá mi se vším – od
stravy přes regeneraci po fotbalové rady.
Vždycky říkám, že to je můj normální táta,
ale taky fotbalový táta. (usmívá se)
Na jeho popud jsi začal hrát v útoku, že
ano?
Jo. Do třináctky jsem chytal za RMSK Cid-
lina, za mladší jsem hrál. Při přechodu na

velké hřiště se ale ukázalo, že jsem jako gól-
man na velkou bránu moc malý. Otec mě tři
měsíce vůbec nepostavil do brány, byl jsem
jen na lavičce, protože tam byl větší gólman.
Dostával jsem góly pod břevno. V tu chvíli
jsem řekl, že s tím končím a budu se věnovat
jen hraní. Od té doby jsem v útoku.
V tu dobu hrálo roli i nějaké lékařské vy-
šetření, ne?
Ano. Byl jsem na vyšetření u sportovního
doktora, ten mi řekl, že budu měřit maxi-
málně 187 centimetrů. S tátou jsme si řekli,
že takhle malé gólmany nikdo nekupuje,
takže to byl jeden z důvodů mého přesunu
do útoku.
Jak bylo těžké přeorientovat se?
Tím, že jsem za nižší kategorie hrál v poli, to
bylo trochu jednodušší. Samozřejmě do té
doby jsem na prvním místě měl chytání. Vě-
novat se jen jednomu postu bylo něco no-
vého, ale myslím, že jsem to zvládl docela
dobře. V bráně jsem byl hlavně proto, že se
mi nechtělo běhat. Největší problém pro mě
tedy byl, že jsem musel začít běhat. Taky
jsem musel přidat techniku, ale docela to
vyšlo...
Táhne tě to ještě někdy do brány?

„Soupeři v dospělém fotbale jsou o hodně silnější,“
poznal po několika startech Filip Firbacher.
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Kluci z áčka na mě občas při tréninku kopou
penalty. Když jdu na turnaj v malé kopané,
taky se radši postavím do brány. Pořád mě
to baví.
Může být pro útočníka výhoda, že začínal
jako gólman? Víš, jak se brankář v jaké si-
tuaci zachová?
To určitě. Celý život jsem byl gólman, díky
tomu vím, co udělá. Dovedu se vcítit, do
čeho půjde a do čeho ne. Mladším gólma-
nům můžu i poradit, myslím, že gólmanské
oči ještě pořád mám.
Kromě toho, že jsi byl fotbalový brankář,
jsi taky hrál hokej. Proč ses rozhodl pro
fotbal?
Hokej jsem hrál taky asi do třinácti. Pak jsme
přecházeli na velké hřiště a musel jsem si
vybrat, jestli hokej, nebo fotbal. Nakonec
jsme se rozhodli pro fotbal, i když mě hokej
bavil a myslím, že mi i docela šel. Rozhodlo
to, že jsem z fotbalové rodiny. Fotbal jsem
měl radši.

Hokejový fanoušek jsi zůstal, ne?
To ano. Fandím Pardubicím, máme perma-
nentky, snažím se jezdit na zápasy, kdy to
jen jde. Teď se nám moc nedaří, snad to
zlomíme. (usmívá se)
Dal ti hokej něco do fotbalu? Odolnost?
Určitě. V soubojích jsem zpevněnější, víc
toho vydržím. To všechno jsou prvky z ho-
keje. Hlavně v osobních soubojích mi to dalo
hodně. Rád si zahraju i teď – úplně jsem to
nezapomněl, i když radši bych byl ještě lepší
hráč.
Máš za sebou hodně divoký rok – úspěš-
nou sezonu s dorostem, starty v áčku, de-
ník Guardian tě zařadil mezi šedesát nej-
větších talentů na světě. Jak moc to
s tebou mává?
Snažím se pořád pracovat na našem cíli,
tyhle věci beru jako motivaci do další
práce. Samozřejmě si jich všímám, ale zůs-
távám nohama na zemi a pracuju, jak to
jen jde.

Do 13 let byl Filip Firbacher hokejovým pravým křídlem., a nadějným, ale malým fotbalovým gólmanem.



Mluvíš o „našem cíli“ – jsi takový rodinný
projekt?
Dá se říct, že jo. Samozřejmě, že to jsou
hlavně moje cíle, ale nechci nikoho zklamat.
A tím nemyslím jen rodinu, ale taky další lidi,
kteří mi věří.
Připomíná mi to hokejistu Pavla Zachu,
kterého piplal otec až do NHL. Je to po-
dobné?
Možná trochu ano. Mám ještě bráchu, na
kterém se pracuje úplně stejně. Je to výborný
fotbalista, snad půjde v mých stopách.
Překvapilo tě, že tě Guardian zařadil mezi
největší talenty na světě?
Překvapilo. Měli jsme zrovna před zápasem
s Holandskem, dopoledne mi začaly chodit
zprávy s gratulacemi. Neměl jsem tolik času
soustředit se na to, myslel jsem jen na ten
zápas, ve kterém jsem pak dal gól. Uvědomil
jsem si to až večer. Bylo to hezké, ale vím,
že to musím pořád potvrzovat.
Nakolik je pro tebe takové ocenění pří-
jemné a nakolik to bereš jako tlak?
Je to pro mě spíš příjemné. Vidím sice, že
kvůli takovým věcem je na mě větší tlak, ale
já to mám rád. Rád hraju pod tlakem. Když
se o mně ví a píše, ještě víc mě to motivuje
k tomu, abych pořád ukazoval, že na to mám.
Drželo tě okolí při zemi, aby ti sláva ne-
stoupla do hlavy?

Taťka mě drží zpátky, pořád mi opakuje, ať
jsem nohama na zemi. Ale já nejsem typ,
kterému by to stouplo do hlavy a chodil
někde namachrovaně. Chci ukazovat, že
jsem právem tam, kde jsem.
Jaký je teď ten „váš cíl“? V Hradci jsi
 nedávno prodloužil smlouvu do roku
2022.
Chci se usadit v základní sestavě áčka a po-
stoupit s Hradcem do ligy. To je můj hlavní
cíl. Chci být v Hradci v lize. Pak uvidím, co
bude dál. 
A trochu odlehčená otázka – jak se těšíš
na řidičák?
Moc! (směje se) Konečně budu pánem
svého času, nebudu se muset spoléhat na
vlaky nebo na to, jestli mě někdo někam
vezme. Kluci v kabině si ze mě pořád dělají
srandu s narážkami na můj věk, ale já to
beru s úsměvem. Aspoň toho mám před se-
bou víc než oni.
Odpovídáš jim?
Ze začátku jsem mlčel a nechal jsem si to lí-
bit, teď už jsem plnohodnotně v partě a kaž-
dou narážku starším hráčům vracím.
Kdo do tebe nejvíc ryje?
Honza Kvída. I když asi víceméně všichni.
Kabina je tady dobrá, srandu si ze sebe dě-
láme všichni navzájem. Snad se to projeví
i na hřišti.

-10-

Zimní příprava s áčkem byla pro
Filipa Firbachera dosud nejtěžší
v životě.



FOTBALOVÉ 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
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• 22. března – tento den najdeme Veliko-
noční neděli v průběhu 500 let (1801–
2300) jen v letech 1818 a 2285.

• 24. března 1940 – je neuvěřitelné, že toto
datum je v celém našem časovém období
(500 let) jen jedinkrát Velikonoční nedělí.
Tenkrát nemile překvapil SK Hradec Krá-
lové své příznivce při vstupu do jarního
kola divize českého venkova a prohrál na
svém hřišti s Aston Villou Mladá Boleslav
2:4 (1:2). Přišlo 1500 diváků, sestava do-
mácích: Vondrouš – Fišer, Veselý – Kult,
Dýmák, Truhlář – Koreček, Šťásek, He-
merka, Novák a Starý. Za domácí se trefili
Novák a Hemerka.

• 25. března 1951 si ve druhém kole kraj-
ského přeboru přivezla Škoda Hradec Krá-
lové z Úpice drtivou porážku 0:10 (0:6).
Domácí Úpolen měl po celý zápas jasnou
převahu a Škodovka ve složení Hájek –
Zimmermann, Koďousek, Doležal – Ma-
chač, Singer – Bořek, Štefan, Kadleček,
Bílek a Špidlen neměla vůbec šanci.

• 27. března 1932 se hrál v Hradci Králové
zápas o pohár Východočeských měst. Při-
šlo 2500 diváků a domácí SK Hradec Krá-
lové porazil rivala SK Pardubice 2:0 (2:0).
Chytal Altrichter, v obraně nastoupili Josef
Haken a Rousek, v záloze Bína, Jaroslav
Haken, Pokorný, v útoku Jičín, Tichý, Bo-
šek, Jirsa a Heller. Skvěle zachytal Altrich-
ter, branky dali Heller a Tichý.

• 28. března 1937 hostil SK Hradec Králové
na svém hřišti v divizním utkání SK České
Budějovice. Domácí bojující o záchranu
překvapivě porazili tým usilující o postup
do ligy 2:1 (1:1). V brance stál Oupic, dále
hráli Buchnar, Jaroš – Třebeška, Milkin,

Truhlář – Šretr, Votava, Bošek, Konrád
a Kraus. Střelecky se prosadili Kraus
a Konrád. 

• 29. března 1959 začala jarní část druhé
fotbalové ligy a Spartak Hradec Králové
odstartoval spanilý návrat do nejvyšší sou-
těže. Ten den porazil Dynamo Karlovy Vary
4:2 (2:1) a 7500 diváků vidělo výborný vý-
kon domácích i spoustu zahozených bran-
kových příležitostí. Spartak: Matys – An-
drejsek, Pičman, Runštuk – Krejčí,
Michálek – Malík, Pokorný, Kvaček, Macek
a Černý. Branky dali Pokorný, Krejčí, Kva-
ček a Černý.

• 1. dubna 1945 přišlo v Hradci na fotbal
6000 diváků. Blížil se konec války, mnoho
jiné zábavy nebylo. Žádné soutěže se už
nehrály, pouze přátelské zápasy. SK Hra-
dec měl v té době skvělé mužstvo,
v brance chytal Sojka, Fišer a Lukeš hráli
v obraně, Kosina, Řepka a Šťovíček v zá-
loze a v útoku Mňuk, Žák (Buzek), Sýkora,
Markvart, Bořek. Tu neděli domácí rozdrtili
SK Dvůr Králové 7:1 (4:1), tři branky dal
Bořek, dvě Sýkora, jednu Žák a Kosina
z penalty.

• 4. dubna 1926 domácí SK Hradec Králové
porazil Slavoj Žižkov 4:2 (0:1). Za krás-
ného počasí se divákům představila se-
stava: Trnka – Majetič, Chloupek – Nožka,
Mácha, Hušák –Pulkert, Brendl, Valenta,
Dráb a Beneš. Ještě v 65. minutě Hradec
prohrával 0:2, potom tři branky Brendla
a jedna Drábova zápas otočily. V posled-
ních třech minutách chytil Trnka dvě pe-
nalty.

• 12. dubna 1998 provázelo prvoligové
utkání mezi SK Hradec a Boby Brno 1:1

Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, takže jejich datum se každý rok mění. Existuje cel-
kem 35 možných kalendářních dat pro Velikonoční neděli. První je 22. března, poslední
datum je 25. dubna. Pojďme si udělat procházku historií nejzajímavějších zápasů FC
Hradec Králové hraných o Velikonoční neděli.
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(0:0) nepříznivé počasí a také malý zájem
diváků. Trenér Hřebík poslal na hřiště se-
stavu: Podhajský – Michalička, Záleský,
Pokorný, Pilný – Kalousek, Černý, Gibala,
Dvořák, Zoubek – Kavka. Střídali Šmíd,
Šimčo a Jukl. Pro Petera Kavku to byl první
zápas v hradeckém dresu. Branku vstřelil
Zoubek.

• 13. dubna 1952 se hrálo v Častolovicích
utkání krajského přeboru mezi domácím
Sokolem a Škodou Hradec Králové. Přišlo
velké množství diváků, všichni chtěli vidět
Bicana. Hrající trenér Josef Bican vyběhl
na hřiště s těmito spoluhráči. Matys – An-
drejsek, Holman, Krejčí –Kosina, Racek –
Bednář, Bořek, Pytlík a Markvart. Devětat-
řicetiletý Bican na hřišti koncertoval, byl
nejlepším hráčem zápasu a na výsledku
7:0 (3:0) měl největší zásluhu. Dal šest
branek, Markvart přidal jednu.

• 18. dubna 1965 přivítal Spartak Hradec

Králové v druholigovém utkání Dynamo
Kutnou Horu, za kterou v tu dobu nastu-
poval Ladislav Přáda. 6000 diváků bylo
zvědavo na jeho výkon, ale především če-
kalo výhru domácích, kteří směřovali k ná-
vratu do nejvyšší soutěže. Sestava: Paulus
– Zelinka, Pičman, Dvořák – Moník, Silber-
nágl – Rampas, Kopečný, Schmidt, Šonka
(Tauchen), Zikán. Na rozbahněném terénu
Spartak zvítězil 2:0 (1:0), skórovali Ko-
pečný a Zikán.

• 25. dubna 1943 – poslední možná Veliko-
noční neděle, ta další s datem 25. dubna
bude až v roce 2038. Na jaře roku 1943
SK Hradec Králové prožíval velkou herní
krizi. I tak přišlo 4000 diváků, kteří viděli
nastoupit domácí k zápasu s Mladobole-
slavským SK v sestavě: Meduna – Fišer,
Bálek – Řepka, Votava, Kosina – Markvart,
Zavadil, Tichý, Prokop, Petrášek. Tichý
v prvním poločase dal první branku do-

Na konci druhé světové války měl SK Hradec Králové skvělé mužstvo. Tohle krátce po osvo-
bození porazilo v Praze Spartu 4:3. Zleva stojí: Kosina, Sýkora, Markvart, Šťovíček, Fišer,
Řepka a Sojka. Zleva v podřepu: Buzek, Novák, Dembický a Žák.



mácích, ale po přestávce hosté dvěma
góly výsledek otočili.

• Je tu dnešní datum, 21. dubna. Zajíma-
vostí je, že poslední tři za sebou jdoucí
Velikonoční neděle Hradec hrál, či bude
hrát. 

• 21. dubna 1946 se hrálo šestnácté kolo
divize severovýchodu a do Hradce Králové
přijel celek Aston Villa Mladá Boleslav. Do-
mácím se dařilo, přišlo přes 6000 diváků.
Chytal Vondrouš, dále hráli Tichý, Bartoš
– Řepka, Kalivoda, Šťovíček – Fajfr, Rubáš,
Sýkora, Votava a Markvart. Dvěma góly

Fajfra, jedním Markvarta a Kalivody Hradec
zvítězil 4:0 (2:0). 

• 21. dubna 1957 hrál Spartak Hradec Krá-
lové svůj ligový zápas v Prešově. Moc se
mu nedařilo, prohrál 0:2 (0:0). Sestava:
Matys – Andrejsek, Štěrba, Mach – Krejčí,
Dvořák – Pičman, Kvaček, Šindelář, Macek
a Jahoda.

• 21. dubna 2019 se hraje na Malšovickém
stadionu zápas FC Hradec Králové – MFK
Chrudim.

DRŽME PALCE VOTROKŮM, TŘI BODY PO-
TŘEBUJEME!!!

-13-

Bohuslav Pilný v souboji s brněnským Petrem Kocmanem v zápase, který se hrál na Veliko-
noční neděli 12. dubna 1998.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY FOTBALOVÉHO KLUBU FC HRADEC KRÁLOVÉ

www.fchk.cz



PŘÍBĚH CHORÁLU
Slova chorálu „Když hraje Hradec“ vznikla při sekání trávy
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Chorál se učil poměrně snadno, protože se
nezpívá hromadně, ale speaker zařve část
do megafonu a kotel ji zopakuje. Při zpěvu
se sedí a po poslední opakovačce „jedině
Hradec“ všichni vyskočí a následuje refrén.
Chorál se stal velmi oblíbeným, snažíme se

ho používat v každém zápase alespoň jed-
nou, v těch větších, ve kterých se nám po-
daří získat tři body (derby s Pardubicemi
a utkání s věhlasnějšími ligovými týmy), se
chorál řve i při závěrečné děkovačce po
„Hradeckém útoku“.             (Kuksman ml.)

Slova chorálu:
Když hraje Hradec,
stadion fandí.
V dobrém i ve zlém,
vždycky jsme s vámi.
Černá a bílá,
ohromná síla.
Z toho vyplývá,
že jedině Hradec!

Ref.: Na ná na ná nana,...

Ref. dříve:
Mám rád, 
hradecké barvy vítězné.
Já mám rád, rád Malšák.

Jistě všichni znáte nejen z vesnických zábav a diskoték písničku Svařák od skupiny
Harlej. Právě touto známou skladbou se nechal inspirovat někdejší šéf kotle Benzen –
ten slova chorálu vymyslel při sekání trávy na zahradě. Jako by to bylo vlastně včera,
co se to řvala poprvé na domácím zápase...



SLEDUJ ZÁPASY

FORTUNA:LIGY
���� �� ������� ��

Ministerstvo financí varuje: 
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!18+

Vsaď si

Jdi na ifortuna.cz
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
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OTTMAR Radim
8. 12. 1983

183 cm, 82 kg

20

MACH Ondřej
3. 3. 1998

192 cm, 83 kg

1

VÍZEK Patrik
26. 2. 1993

188 cm, 83 kg

23

FINĚK Daniel
25. 5. 2000

186 cm, 83 kg

22

POKORNÝ Jakub 
11. 9. 1996

187 cm, 86 kg 

25

PLAŠIL Marek
19. 12. 1985

185 cm, 77 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



#28 WESLEY DA SILVA
ÚTOČNÍK
*1996
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SOUPISKA FC HRADEC KRÁLOVÉ
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019
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Přišli: Kateřiňák (FK Mladá Boleslav), Leibl (FK Ústí nad Labem), Šípek (z host. MFK Chrudim), Vízek (z host.
Vysočina Jihlava). Odešli: Hašek (FK Mladá Boleslav host.), Hynek (SK Převýšov host.), Martan (Dynamo
České Budějovice), Miker (MFK Vítkovice host.), Stejskal (FK Mladá Boleslav host.).  
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
174 cm, 66 kg

7

ZORVAN
Filip

7. 4. 1996
172 cm, 70 kg

8

VLKANOVA
Adam

4. 9. 1994
169 cm, 60 kg

18

LEIBL
Michal

7. 6. 1992
184 cm, 79 kg

16

DJURDJEVIĆ 
Fahrudin

17. 2. 1992
178 cm, 73 kg

13

JANOUŠEK
Jiří

17. 11. 1989
184 cm, 78 kg

5

SOUKENÍK
Dominik

13. 7. 1999
182 cm, 75 kg

6

KATEŘIŇÁK
Jiří

25. 8. 1995
174 cm, 72 kg

14

FIRBACHER Filip
21. 12. 2001

182 cm, 80 kg

28

DA SILVA Wesley
14. 7. 1996

184 cm, 83 kg

17

KROPÁČEK René
5. 7. 1995

188 cm, 80 kg

9

ŠÍPEK Jakub
21. 2. 1999

180 cm, 78 kg





JUNIORSKÝ TÝM FC HK
Juniorce se nepovedl zápas v Olomouci
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Ve třetím kole nadstavbové části Juniorské ligy utrpěl hradecký tým U21 těžkou porážku
na hřišti Sigmy Olomouc. Soupeř šel do vedení už ve druhé minutě, do poločasu vedl 6:0.
Votroci nedokázali na gólovou smršť odpovědět a nakonec si z Hané odvezli „sedmičku“.

Votrokům se utkání v Olomouci vůbec
nepovedlo. Sigma jim nasázela sedm
gólů (FOTO: www.sigmafotbal.cz).

3. kolo nadstavby A: SK Sigma Olomouc U21 – FC Hradec Králové U21 7:0 (6:0)
Branky: 19. a 23. Matoušek, 40. a 77. Zifčák, 2. Zmrzlý z pen., 25. Zlatohlávek, 29. Chytil.
Rozhodčí: Proske – Kotík, Antoníček. Bez karet. 80 diváků. Olomouc: Mandous – Látal, Ko-
touč, Zima, Sláma – Matoušek, Chytil (64. Kamas), Zmrzlý, Zlatohlávek (78. Zlatohlávek),
Lalkovič (74. Beňa) – Zifčák. FCHK: Mach – Finěk, Kundrt, Locker (46. Brůža), Gjinollari –
Vobejda – Šípek, Soukeník, Petřík (71. Šedivý), Bičiště – Kropáček (58. Prouza). 

Votrokům proti Sigmě nevyšel začátek. Hned při jedné z prvních akcí ztratili balon na půlce
a po faulu Josefa Lockera ve vápně odpískal Zbyněk Proske proti hostujícímu týmu penaltu.
Tu proměnil Ondřej Zmrzlý a určil ráz začátku zápasu. Hradečtí ještě po necelé čtvrthodině
trefili tyč a Dominik Soukeník nedokázal míč dorazit do brány. Od té chvíle ale byl na hřišti
jen jeden tým – domácí. Do půlhodiny vedla Sigma 5:0, do přestávky 6:0. Ve druhé půli Vo-
troci prostřídali, domácí s vědomím vysokého vedení dali nohu z plynu, do konce utkání ale
přidali ještě jeden gól a uštědřili hostům sedmigólový debakl.

Karel Krejčík, trenér: Podali jsme absolutně tragický výkon, propadli jsme v obranné fázi.
Domácí zdobila agresivita, nasazení i fotbalová kvalita. Zápas chvílemi vypadal jako hra
kočky s myší, byl to rozdíl dvou tříd. Zklamal mě přístup některých hráčů, upozorňoval jsem
tým na to, že začátky nemáme dobré. Navíc jsme nastoupili proti velké kvalitě, soupeř měl
hodně hráčů s profi smlouvami. Byli samý náběh, samý sprint, my totální chaos, hráli jsme
bez dirigování. Dostávali jsme góly z malého vápna, jen jsme koukali na volné soupeře. 



Mají za sebou cestu do jiného světa. Jedenáctka
a dvanáctka Votroků si zahrály v akademiích Tot-
tenhamu, Manchesteru United, Manchesteru City
a Liverpoolu – a zpátky k soutoku Labe s Orlicí si
hráči i trenéři přivezli životní zážitky. „Jenom vidět
ty akademie – když jsme přijeli na Tottenham, všichni
koukali s otevřenou pusou. Jedenáct travnatých
hřišť, na které není problém kdykoli jít, umělky, kryté
umělky... To asi nikdy neuvidíme,“ vypráví zaníceně
Pavel Koblása, trenér družstva U12.
„V Manchesteru City mají v akademii nemocnici, jejíž
personál dělá každý den hráčům analýzu krve. Z ní
jsou schopní zjistit, že za dva dny bude člověk ne-
mocný, a podle toho mu upraví tréninkový režim.
Taky mají halu s pásem, který simuluje písek. Po
něm běhají hráči po zranění. Vypadalo to jako kobe-
rec, ale když ses po tom proběhl, bylo to, jako když
se člověk boří do písku,“ popisuje technologické vy-
moženosti jako z jiného světa Václav Hladký, kouč
hradecké jedenáctky. „A proti Manchesteru United
hrála jen dvanáctka, jeli jsme tam s tím, že jedenáctka
vůbec nebude moct jít do akademie. Tak jsme se
zeptali, jestli se budeme moct podívat na zápas, a oni
nám řekli Jasně, bez problému. Pustili naše kluky do
patra mezi svoje, aby se do zápasu zabavili – měli
tam playstationy, stolní fotbálky a restauraci. Dali
nám najíst, i rodičům, abychom neměli hlad, než se
půjdeme podívat na zápas. Tohle chování mě za-
ujalo,“ předkládá pohled do zákulisí velkoklubů.
Právě Hladkého jedenáctka šokovala výsledky – vy-
hrála všechny zápasy, porazila Tottenham, Man-
chester City i Liverpool. „Hráli jsme dobře. Myslím,
že jsme byli trochu dál v kombinaci, oni hráli hodně
na sebe. A vůbec jim neseděl náš presink. Ten jsme
hráli vysoký, hned od brankáře, to se jim nelíbilo,“
hledá trenér důvody úspěchy svého týmu.
Dvanáctka svoje utkání prohrála, v čemž nejspíš
hraje roli jiný způsob výchovy anglických fotbalistů.
„Oni byli oproti nám všichni fantastičtí na míči. Co

hráč, to driblér. Vždycky vyhodnocovali správná ře-
šení. Naši kluci si vyzkoušeli, že hra jeden na jednoho
jde i proti takovým týmům. Shodli jsme se ale na
tom, že asi je každý rok znát. V U13 nebo U14 by
už zase byli úplně jinde,“ myslí si Koblása.
Hradecké trenéry navíc zaujalo, že soupeři výsledky
vůbec neřešili. Prohry s trpaslíkem u Angličanů ne-
vyvolaly ani zdvižené obočí, natož hněv. „Vůbec ne-
řešili výsledek, na kluky pořád řvali: V klidu, užijte si
zápas. Oproti naší mentalitě je to obrovský rozdíl,“
říká Koblása. „Trenér Liverpoolu se mě po konci zá-
pasu mezi řečí ptal, jak to dopadlo. Vůbec ho to ne-
zajímalo. Jejich kluci díky tomu nebyli zbrklí, byli
v klidu. Situace pak řešili mnohem vyspěleji,“ chválí
přístup tamních trenérů.
„Zajímavé bylo, že oceňovali i naše hráče. Někdo
z našich udělal pěknou kličku a jejich kouč zatleskal
a zakřičel Good!,“ přidává se Hladký.
Spoustu zážitků si ze zájezdu přivezli i jejich svěřenci.
Ti kromě zápasů a prohlídek akademií, kde hráli,
absolvovali také prohlídky několika stadionů, napří-

VOTROCI KATEGORIÍ U11 A U12 SI
ZAHRÁLI S ANGLICKÝMI VELKOKLUBY
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Hradecké týmy kategorií U11 a U12 absolvovaly pohádkový týden – vyrazily na zájezd
do Anglie, kde si zahrály postupně proti Tottenhamu, Manchesteru United, Manchesteru
City a Liverpoolu. „Pro kluky i pro nás to byl zážitek na celý život,“ shodují se trenéři
Václav Hladký (U11) a Pavel Koblása (U12).



klad Etihad Stadium nebo Anfield Road, viděli i cen-
trum Liverpoolu a Manchesteru nebo Národní fot-
balové muzeum. „Rodiče nám den po návratu říkali,
že kluci doma do dvou ráno vyprávěli zážitky, že ne-
mohli usnout,“ usmívá se Koblása.
A hradečtí trenéři na cestě do Anglie získali jeden za-
jímavý slib: „Pán, který nás prováděl po Tottenhamu,
nám říkal, že až vyhrají Ligu mistrů, přijedou do
Hradce. Tak jim teď oba fandíme,“ směje se Hladký.

MLADÍ VOTROCI NA ZÁJEZDU DO ANGLIE:
Tottenham Hotspur U11 – FCHK U11 9:18
Tottenham Hotspur U12 – FCHK U12 11:10
Manchester United U12 – FCHK U12 15:1
Manchester City U11 – FCHK U11 8:13
Liverpool FC U11 – FCHK U11 3:10
Liverpool FC U12 – FCHK U12 7:5



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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ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – jaro 2019

16. kolo (24. 11. 2018)
Ústí n/L – Chrudim                3:1
Sokolov – Vítkovice               4:0
Pardubice – Jihlava              0:0
Znojmo – Hradec Králové  0:0
Prostějov – Třinec                 0:1
Táborsko – Varnsdorf            2:3
České Buděj. – Žižkov          4:1
Brno – Vlašim                        1:2
                                                
17. kolo (2. 3. 2019)
Jihlava – Znojmo                  2:1
Varnsdorf – Pardubice          0:0
Vítkovice – Táborsko             1:0
Hradec Králové – Sokolov 2:0
Vlašim – České Buděj.          0:1
Žižkov – Prostějov                 4:1
Chrudim – Brno                    1:2
Třinec – Ústí n/L                    1:2
                                                
18. kolo (9. 3. 2019)
Vítkovice – Hradec Král.     0:0
Sokolov – Varnsdorf              2:3
Táborsko – Jihlava                1:1
Pardubice – Třinec                4:0
Znojmo – Chrudim                4:1
Ústí n/L – Vlašim                   0:0
Brno – Žižkov                        6:0
Prostějov – České Buděj.     0:1

19. kolo (16. 3. 2019)
Třinec – Znojmo                    1:1
Chrudim – Pardubice            1:1
Vlašim – Táborsko                 2:3
Jihlava – Sokolov                  1:0
Varnsdorf – Vítkovice            0:0
Hradec Král. – Prostějov    3:0
České Buděj. – Brno             3:2
Žižkov – Ústí n/L                   0:1
                                                
20. kolo (30. 3. 2019)
Hradec Král. – Varnsdorf    0:1
Vítkovice – Jihlava                1:0
Táborsko – Třinec                 1:1
Sokolov – Chrudim               0:1
Pardubice – Vlašim               0:0
Znojmo – Žižkov                   1:0
Ústí n/L – České Buděj.        0:1
Brno – Prostějov                   1:0

21. kolo (6. 4. 2019)
Prostějov – Znojmo               5:1
České Buděj. – Pardubice    1:0
Chrudim – Táborsko             2:1
Žižkov – Sokolov                   1:1
Třinec – Vítkovice                  1:1
Vlašim – Hradec Králové    0:0
Jihlava – Varnsdorf               3:1
Brno – Ústí n/L                      0:0
                                                
22. kolo (13. 4. 2019)
Hradec Králové – Jihlava   0:1
Sokolov – Třinec                   1:0
Varnsdorf – Chrudim             2:2
Znojmo – Vlašim                   1:1
Pardubice – Žižkov               2:1
Vítkovice – České Buděj.      1:2
Ústí n/L – Prostějov               2:1
Táborsko – Brno                   1:2
                                                
23. kolo (17. 4. 2019)
Ústí n/L – Znojmo                 2:1
Brno – Pardubice                  3:1
České Buděj. – Táborsko      4:0
Prostějov – Sokolov              2:1
Chrudim – Vítkovice              1:2
Žižkov – Hradec Králové    1:1
Třinec – Varnsdorf                 2:0
Vlašim – Jihlava                    1:1
                                                
24. kolo (20. 4. 2019)
Jihlava – Třinec                       
Hradec Králové – Chrudim  
Sokolov – Vlašim                    
Táborsko – Žižkov                   
Znojmo – České Buděj.          
Pardubice – Prostějov             
Varnsdorf – Brno                     
Vítkovice – Ústí n/L
                                                
25. kolo (27. 4. 2019)
Brno – Znojmo                        
Ústí n/L – Pardubice               
Prostějov – Táborsko              
České Buděj. – Sokolov         
Vlašim – Vítkovice                   
Třinec – Hradec Králové      
Žižkov – Varnsdorf                  
Chrudim – Jihlava                   

26. kolo (4. 5. 2019)
Pardubice – Znojmo               
Chrudim – Třinec                    
Varnsdorf – Vlašim                  
Jihlava – Žižkov                      
Hradec Král. – České Buděj.
Vítkovice – Prostějov               
Sokolov – Brno                       
Táborsko – Ústí n/L
                                                
27. kolo (8. 5. 2019)
Znojmo – Táborsko                 
Pardubice – Sokolov               
Žižkov – Vítkovice                   
Brno – Hradec Králové         
Ústí n/L – Varnsdorf                
Prostějov – Jihlava                  
Vlašim – Třinec                       
České Buděj. – Chrudim        

28. kolo (11. 5. 2019)
Sokolov – Znojmo                   
Táborsko – Pardubice             
Chrudim – Vlašim                   
Třinec – Žižkov                        
Jihlava – České Buděj.           
Varnsdorf – Prostějov             
Vítkovice – Brno                      
Hradec Králové – Ústí n/L    

29. kolo (18. 5. 2019)
Táborsko – Sokolov                
Znojmo – Vítkovice                 
Pardubice – Hradec Králové
České Buděj. – Varnsdorf       
Ústí n/L – Jihlava                     
Brno – Třinec                          
Prostějov – Chrudim               
Žižkov – Vlašim                       

30. kolo (25. 5. 2019)
Varnsdorf – Znojmo                
Vítkovice – Pardubice             
Hradec Králové – Táborsko 
Chrudim – Žižkov                    
Třinec – České Buděj.            
Vlašim – Prostějov                  
Jihlava – Brno                         
Sokolov – Ústí n/L                   
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