
MALŠOVICKÝ STADION HRADEC KRÁLOVÉ
Pátek 11. května 2018 v 18.00 hod.

Zápas 27. kola

FC Hradec Králové – FK Ústí n./L.

Frýdek-Místek – Vítkovice
Příbram – Sokolov
Hradec Králové – Ústí n/L
Olympia – Opava
Vlašim – Znojmo
Varnsdorf – Pardubice
České Budějovice – Táborsko
Žižkov – Třinec

Opava – Příbram
Ústí n/L – Olympia
Vítkovice – Hradec Králové
Sokolov – Frýdek-Místek
Táborsko – Žižkov
Třinec – Vlašim
Pardubice – České Budějovice
Znojmo – Varnsdorf

Program 27. kola (12. 5. 2018): Program 28. kola (16. 5. 2018):

partner utkání:



O dnešním sOuPeŘi
FK Ústí nad Labem, a.s.
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Historie klubu se datuje od roku 1927, ale konkrét-
nější údaje jsou zaznamenány až po ukončení II. sv.
války. V roce 1945 jako SK Ústí nad Labem působil
klub v I. B třídě. Přes I. A třídu a divizi se klub dostal
v roce 1951 do zemské ligy (druhá nejvyšší soutěž)
a jako finalista Čs. poháru se dostal v r. 1952 až do
1. ligy, avšak pouze na jeden rok. V roce 1958 se
hrála v Ústí n./L. opět nejvyšší soutěž, ale opět jen
jednu sezonu. Klub tehdy působil pod názvem Spar-
tak Ústí nad Labem a v následujících desetiletích pů-
sobil střídavě ve 2. a 3. soutěži v republice.
V sezoně 1989/1990 družstvo sestupuje až do ob-
lastního přeboru, ale během čtyř let třikrát postupuje
a tehdejší FK GGS Arma hraje v letech 1994–1996
2. ligu. Z finančních důvodů družstvo poslední rok
ve druhé lize nedohrává a prakticky zaniká. Násle-
dující 2 roky hrají soutěže pouze mládežnická druž-
stva. Po spojení s předměstským FK NRC
Všebořice, který hrál I. A třídu, vzniká v roce 1998
MFK (Městský fotbalový klub) Ústí nad Labem. Nově
založený klub po 2 letech vybojoval postup do ČFL.
Od sezony 2001/2002 klub nastupuje s no vým ná-
zvem MFK Ústí nad Labem. Od  se zony 2004/2005
se stává trvalým účastníkem 2. ligy.  V sezoně

2009/2010 tým po 52 letech postoupil do nejvyšší
soutěže, tu však musel kvůli nevyhovujícímu stadio -
nu hrát celou sezonu v Teplicích a sestoupil. V ná-
sledující sezoně však Ústí opět ovládlo druhou ligu
a postoupilo do soutěže nejvyšší. Do té však nebylo
Fotbalovou asociací ČR vpuštěno, opět kvůli nevy-
hovujícímu  sta dionu. Za tyto úspěchy je podepsán
trenér Svatopluk Habanec, který s asistentem Fou-
skem a celým realizačním týmem odvedl skvělou
práci.
Od sezony 2006/2007 nastupuje klub již se sou-
časným názvem Fotbalový klub Ústí nad Labem,
a.s., má tři dorostenecká a čtyři žákovská družstva.
Co se týče přípravek, klub v minulosti intenzivně
spolupracoval v mládežnických kategoriích s FK
Ravel junior Ústí n./L. (klub zaměřený na přípravky),
poté se v roce 2010 kluby spojily pod FK Ústí nad
Labem.
Domácí utkání klub hraje na zrekonstruovaném
Městském stadionu v Ústí nad Labem, který má
v současné době kapacitu 4 000 sedících diváků.
Pro to, aby stadion splňoval všechny prvoligové
podmínky je potřeba zvýšit kapacitu na 4 500 di-
váků, vyřešit systém ticketingu a kamerový systém.

   1.   Slezský FC Opava                   26         16             7             3           63:30        55       16
   2.   1.FK Příbram                            26         16             3             7           52:28        51       12
  3.   FC Hradec Králové                26        13            7            6          45:28       46        7
   4.   FK Pardubice                           26         14             3             9           35:20        45        6
   5.   FK Fotbal Třinec                      26         11             9             6           36:27        42        3
   6.   SK České Budějovice              26         10             9             7           38:27        39        0
   7.   FK Baník Sokolov                    26         10             5           11           28:34        35        -4
   8.   1.SC Znojmo FK                      26           9             7           10           32:41        34        -5
   9.   FK Viktoria Žižkov                    26           9             5           12           39:43        32        -7
 10.   FC S&B Vlašim                        26           9             5           12           38:44        32        -7
 11.   FK Olympia Praha                    26           7             9           10           28:39        30        -9
 12.   FC MAS Táborsko                    26           7             7           12           32:42        28       -11
 13.   FK Varnsdorf                            26           6             9           11           31:41        27       -12
 14.   MFK Frýdek-Místek                  26           6             8           12           23:41        26       -13
 15.   MFK Vítkovice                          26           6             7           13           28:43        25       -14
 16.   FK Ústí nad Labem                  26           6             6           14           26:45        24       -15

Tabulka Fortuna národní ligy, sezona 2017/2018, po 26. kole



sOuPisKa FK Ústí nad Labem, a.s.
Fortuna národní liga – jaro 2018
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Brankáři:              1    KOTěrA              Jakub          23. 4. 1993       187 cm         85 kg

                           30    VAšeK                 Petr                9. 4. 1979       190 cm         89 kg

                                

Obránci:               3    Kingue               Olivier          20. 2. 1996

                             4    VAněK                Lukáš        22. 10. 1991       190 cm         86 kg

                             5    PiMPArA            Jiří                  4. 2. 1987       192 cm         93 kg

                           13    giLiAn                 Patrik           11. 2. 1996       177 cm         76 kg 

                           14    POKOrný           Jakub          11. 9. 1996       186 cm         81 kg 

                           16    ZeMAn               Michal         18. 8. 1984       177 cm         73 kg

                           18    šnirC                 ivan             11. 6. 1993       178 cm         74 kg

                           21    ŤOK                     Tomáš            3. 3. 1995                    

                                

Záložníci:             2    MArTyKán         Jan              17. 3. 1983       178 cm         75 kg

                             6    PiLíK                   Pavel            13. 2. 1992       179 cm         74 kg

                             7    riChTer            Daniel          11. 3. 1995       176 cm         72 kg

                             8    LeiBL                  Michal           7. 6. 1992       184 cm         79 kg

                             9    DrAMe               youba          16. 1. 1998       183 cm         73 kg

                           10    PeTerKA            Jan              22. 4. 1990       186 cm         74 kg

                           11    PrOCháZKA      Daniel            5. 3. 1995       180 cm         72 kg

                           12    MiSKOViČ           Jiří                20. 8. 1993       179 cm         70 kg

                           17    nOVOTný           Filip              17. 8. 1995

Útočníci:            15    VýBOrný           Petr                8. 1. 1996       175 cm         69 kg

                           19    JinDráČeK        Martin        29. 11. 1989       182 cm         81 kg

                           22    JAKuBOV           Alexander    11. 1. 1991       193 cm         88 kg

Management klubu: Jan LinhArT – předseda představenstva, ing. Vasil Simkovič –
místopředseda představenstva, Václav KOŽíšeK, Martin Beneš – členové představen-
stva, ing. Petr heiDenreiCh – výkonný ředitel, Bc. Lenka JireČKOVá – asistentka ve-
dení, Stanislav PeLC – sportovní manažer, František šTVán – obchodní manažer, Jakub
TiChA – marketingový specialista.

Realizační tým: Aleš KřeČeK – hlavní trenér, Juraj šiMurKA – asistent trenéra, radim
nOVáK – trenér brankářů, Stanislav PeLC – vedoucí mužstva, Miloslav hOLAKOVSKý –
masér, Jakub AVenAriuS – lékař, Mgr. Kateřina neDOMLeLOVá – fyzioterapeutka



OHLédnutí za minuLými záPasy
24. kolo: FC hradec Králové – FK Olympia 4:1
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V dalším jarním domácím utkání jsme
hostili na Všesportovním stadionu muž-
stvo pražské Olympie. Skóre zápasu ote-
vřel Jan Pázler a ke konci první půle se
prosadil Adam Vlkanova. Tři minuty po
změně stran Olympia vstřelila kontaktní
branku, ale Votroci drama nepřipustili
a dvěma góly Honzy Pázlera rozhodli
o své zasloužené výhře.

Karel Havlíček: „Po prohra-
ném zápase v Příbrami, kdy
zavládl takový větší smutek
mezi námi, protože jsme
ještě chtěli míchat těma kar-
tama nahoře, jsme se chtěli
rehabilitovat dalším navlíknu-

tým tříbodovým korálkem. A to se nám po-
dařilo, i když Olympie byla na balonu velice
individuálně silná. Měla i víc ze hry, ale my
jsme hodně dobře hrozili z brejků a ohrožo-
vali jejich bránu. Jen v prvním poločase jsme
měli 7 střel na branku a díky této aktivitě
směrem do branky jsme byli úspěšní a od-

měněni čtyřmi góly“.
Milan Černý: „Zápas se nám
celkově povedl a jsme spo-
kojení. Měli jsme v sestavě tři
nové hráče. Plášu, Zorviho
a Kraťase. A všichni zahráli
výborně! Samozřejmě honza

Pázler dal tři góly a to taky rozhodlo. Celkově
se nám ten zápas povedl a zvládli jsme to
jako tým. Fanoušci nás podpořili, takže se
vším spokojenost.“

Marek Plašil: „Myslím si, že
jsme odehráli dobrý zápas.
Dali jsme čtyři góly a jsme
spokojení. Byly tam i další
šance, ale myslím si, že zá-
pas byl v naší režii.“
Jan Pázler: „Po prvním po-
ločase jsme vedli 2:0, ale ten
rozdíl mohl být větší, protože
jsme si vytvořili tři čtyři šance,
které mohly skončit gólem.
Potom na začátku druhé půle
snížil soupeř na 2:1, ale mys-
lím si, že jsme rychle zare-

agovali a dali na 3:1. Potom jsme už měli
zápas pod kontrolou a mohli jsme přidat
ještě nějaké góly. A moje branky? Při prvním
gólu prošel po pravé straně Adam Vlkanova
a nacentroval mně míč do vápna. Odskočil
jsem si od obránce a i když to byl balon za
mě, tak jsem to stihl dát pravačkou nahoru
doprava. Druhý gól jsem dal pravačkou z pe-
nalty doprostřed pod tělo gólmana. A třetí
branku jsem vstřelil po centru Máry Krát-
kého. Pustil jsem si balón na prsa a levačkou
ho trefil nahoru doleva.“

Připravil Petr Přibík

24. kolo Fortuna národní ligy, 24. 4. 2018:
FC Hradec Králové – FK Olympia 4:1 (2:0)
Branky: 39. Pázler, 45+1. Vlkanova, 57. Páz-
ler z PK, 74. Pázler – 49. Keita. rozhod -
čí: Matějček – Melichar, Černý. ŽK: 64. Mar-
tan, 73. M. Černý – 15. Keita, 56. Fišl, 64.
Katidis. Počet diváků: 742.

FC hK: Ottmar – M. Černý, Čech, Kvída, Plašil
(85. Funda) – Martan (78. Miker), Janoušek,
Zor van, Krátký – Vlkanova – Pázler (87. šípek).
FK Olympia: Stejskal – Moulazimis, Broukal,
Žežulka (46. Verner), Frizoni – giditz, Fišl,
Vasileiou (69. rothe) – Katidis (81. novák),
Keita, Jukl.

nAVšTiVTe weBOVé STránKy FOTBALOVéhO KLuBu FC hrADeC KráLOVé

www.fchk.cz



OHLédnutí za minuLými záPasy
25. kolo: FC hradec Králové – MFK Frýdek-Místek 4:0
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V navazujícím dalším domácím utkání
jsme hostili na Všesportovním stadionu
mužstvo z Moravy MFK Frýdek Místek.
Východočeši se na zápas pečlivě připra-
vili a hráli ze zabezpečené obrany. V prv-
ním poločase vstřelili Votroci dva góly
a po změně stran přidali další dva. Neče-
kaný kanonýr Marek Krátký vstřelil hat-
trick. Bravo, jen tak dál!

Karel Havlíček: „Připravovali
jsme se na Frýdek-Místek,
protože ho předcházela po-
věst výborných výsledků na
jaře, neboť v poslední době
porazili Příbram, dokázal vy-
hrát na Žižkově a Olympii, re-

mizovat ve Znojmě a Třinci. Do utkání jsme
šli proto s pokorou a přistupovali jsme
k utkání zodpovědně. Podařilo se nám dát
v každém poločase po dvou gólech a sou-
peře jsme moc do šancí nepouštěli, takže
spokojenost!“

Marek Krátký: „Věděli jsme,
že Frýdek má celkem dobré
výsledky. nic jsme nepodce-
nili a na zápas jsme se dobře
připravili. hodně jsme se po-
učili z těch předchozích zá-
pasů, kdy jsme třeba o polo-

čase vedli a nechali jsme si dát rychlý gól
a utkání zbytečně zdramatizovali. A jak padly
moje góly? První branku výborně vykombi-
novali Filip Zorvan s Milanem Černým a po
centru do vápna jsem si naběhl z druhé vlny

a jen jsem to trefoval na branku. naštěstí to
tam spadlo. na druhý gól mně nahrál Milan
Černý dobře pod sebe. Obránce míč tečoval
a jen jsem se snažil to propálit do branky.
Při třetím gólu navedl Adam Vlkanova míč
na střed. naběhl jsem si mezi obránce a vy-
střelil, brankář balón vyrazil ke mně a dorážel
jsem ho do prázdné branky.“

Jan Kvída: „V zápase proti
Frýdku jsme věděli, že to ne-
bude jednoduché, protože
hosté měli na jaře docela
dobré výsledky. Porazili Pří-
bram a vyhráli na Olympii.
Připravili jsme se na ně

dobře a od první minuty jsme hráli tak, jak
jsme chtěli a na hřišti to bylo znát. Soupeře
jsme do ničeho nepouštěli a hlavně jsme
byli nebezpeční, což bylo důležité. nako-
nec z toho byl výsledek 4:0 a myslím si, že
zasloužený!“

František Čech: „šli jsme do
toho, že to bude těžký zápas,
neboť Frýdek měl dobrou
formu. uhráli body s Příbramí
a i v dalších zápasech. Dali
jsme úvodní gól, což si mys-
lím, že rozhodlo. Soupeř mu-

sel hru otevřít a nám se otevíraly prostory
k dalším brejkům. Důležitý byl i gól do šatny
na 2:0. V šatně jsme si říkali hlavně brzo ne-
inkasovat, rozkouskovat hru soupeře a při-
dat další góly. A to se nám nakonec po-
vedlo.“

Připravil Petr Přibík

25. kolo Fortuna národní ligy, 29. 4. 2018:
FC Hradec Králové – MFK Frýdek-Místek
4:0 (2:0)
Branky: 32. Krátký, 45+1. Krátký, 58. Literák
(vla.), 80. Krátký. rozhodčí: Dubravský – Vít,
šimáček. Počet diváků: 841.
FC hK: Ottmar – M. Černý, Čech, Kvída, Pla-

šil – urma, Janoušek, Zorvan (78. Pajer),
Krátký – Vlkanova (82. Schwarz), Pázler (71.
Miker).
MFK Frýdek-Místek: Mihálek – Chvěja, Lite-
rák (C), gáč, Fukala – Krčula (46. hruška),
Mozol, švrček, Přichystal (81. šohaj), Biolek
– Varadi (46. Tandir).



OHLédnutí za minuLými záPasy
26. kolo: FK Baník Sokolov - FC hradec Králové 1:2
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V dalším utkání jarních odvet na hřišti
soupeře zajížděli hradečtí fotbalisté na
západ Čech, kde se střetli s týmem So-
kolova. V prvním dějství si Východočeši
vytvořili několik velkých šancí, ale branku
nedali. Byli to naopak domácí, kteří se
ujali vedení. Po změně stran vyrovnal hla-
vou nejmenší hráč na hřišti Adam Vlka-
nova! Votroci ještě zvýšili otáčky a v sa-
mém závěru vstřelil Petr Schwarz
z volného kopu vítězný gól. Vydřená výhra
po skvělé týmové práci a třetí výhra za
sebou!

Karel Havlíček: „V prvním
poločase jsme měli tři čtyři
takové pološance, ze kterých
jsme bohužel nedokázali gó-
lově zakončit. hráli jsme to
zbytečně složitě a soupeř
nás nakonec z jedné stan-

dardky potrestal a šel do vedení. nám se
ale podařilo po změně stran zápas otočit.
nejdříve Vlkanova po střele Pázlera vyrovnal
a v devadesáté minutě po úniku Mikera
a jeho sražení trefil trestný kop parádně přes
zeď Petr Schwarz. Krásné a vybojované tři

body!“
Radim Ottmar: „Podle mě
jsme první poločas odehráli
jako jeden z nejlepších polo-
časů na jaře. Akorát bohužel
výsledek se nepovedl a šli
jsme do ztráty. V kabině jsme

si řekli, že když budeme pokračovat stejně
důrazně a obětavě, tak nám tam něco
spadne. Jsem moc rád, že se to na konec
potvrdilo a vyhráli jsme!“

Marek Plašil: „Do zápasu
jsme vstoupili velice dobře
a měli jsme tam řadu ná -
znaků a šancí. hru jsme do-
kázali kontrolovat, ale bohu-
žel jsme ke konci poločasu
dostali ze standardky gól

a to nás trošku ovlivnilo. Do druhého polo-
času jsme vletěli a hned na začátku jsme
dali gól. Celý druhý poločas jsme šli za ví-
tězstvím. A to se nakonec podařilo a jsme
za to rádi!“

Adam Vlkanova: „V prvním
poločase jsme byli lepší, ale
bohužel jsme žádnou finální
fázi nedokázali dokončit,
i když jsme měli hodně náz-
naků, které jsme ale většinou
zkazili a soupeř dal z jedné

standardky gól. Ve druhém poločase jsme
konečně dali nějaké góly a jsme rádi za vý-
hru, ale byl to hodně těžký zápas. Jsme rádi,
že jsme trošku dohnali Příbram a uvidíme,
co bude dál. A můj gól? Padl po rychle ro-
zehrané standardce. honza Pázler tam šel
ze strany a vystřelil. Před gólmanem míč
skočil a on ho vyrazil do vzduchu. Byl jsem
tam první a hlavou jsem trefil balón na zadní
tyč.“

Připravil Petr Přibík

26. kolo Fortuna národní ligy, 6. 5. 2018:
FK Baník Sokolov - FC Hradec Králové
1:2 (1:0)
Branky: 36. Mejdr – 49. Vlkanova, 90+2.
Schwarz. rozhodčí: Karel hrubeš – Miroslav
Fišer, Jiří Pečenka. ŽK: 38. hlavatý, 54. Ma-
chek, 65. O. ševčík – 40. Plašil, 67. urma.
ČK: 90+1. O. ševčík. Počet diváků: 675.

FK Baník Sokolov: Belaň – Mejdr, O. ševčík,
Mráz, Čermák – Machek, Jakub Dvořák ii. –
Kosak (88. Silný), hlavatý (60. Končal), Vávra
– Přeučil (83. Strada). 
FC hK: Ottmar – M. Černý, Čech (46. Mar-
tan), Kvída, Plašil – Krátký, Janoušek, Zorvan
(81. Schwarz), urma – Vlkanova, Pázler (87.
Miker). 



jaK tO byLO naPOsLedy
13. kolo Fortuna národní ligy – sezona 2017/2018
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FK Ústí nad Labem – FC Hradec Králové
1:1 (1:1)
Branky: 32. Miskovič – 43. nosek. rozhodčí:
Franěk – Kožár, M. Vlček. ŽK: 66. Leibl, 81.
Matějka, 90. J. Peterka – 58. Shejbal, 85.
Bederka. Počet diváků: 516. FK Ústí nad La-
bem: Kotěra – M. Zeman, Pimpara (67. D.
Procházka), L. Vaněk, šnirc – J. Peterka, D.
richter (66. Martykán) – P. Pilík, Miskovič,
Leibl (81. Matějka) – Jindráček. FC hK: Lindr
– Pajer, Bederka, nosek, Knejzlík (62. Pázler)
– Jirsák, Krátký (77. Martan), Vlkanova (62.
Zorvan), Súkenník, Shejbal – Miker.

V úvodu utkání byli aktivnější domácí borci,
kteří v týdnu vyměnili trenéra Skálu za býva-
lého kouče Slavie a v loňské sezoně Baníku
Ostrava Aleše Křečka. Ti také jako první
v utkání zahrozili, když v 7. minutě si na stan-
dardní situaci vyskočil Zeman, ale jeho hla-
vička šla nad.
Votroci ale postupem času přebrali iniciativu
na své kopačky a po čtvrt hodině hry se Ma-

S dnešním soupeřem se Votroci v minulosti potkávali poměrně často. První mistrovské se-
tkání proběhlo již v sezoně 1968/1969 a oba zápasy, domácí i venkovní, skončily stejným
brankovým rozdílem. Domácí tým vždy zvítězil 1:0. Do tohoto zápasu se cesty obou klubů
ale míjely. například, když Ústí nad Labem do sezony 1958/1959 vstoupilo jako prvoligové,
Votroci naopak 1. ligu na tuto sezonu opustili. Při následném hradeckém postupu zas v nej-
vyšší soutěži chyběl tým Spartaku Ústí nad Labem. Oba soupeři se tak na delší časový
úsek potkali v mistrovských sezonách až po deseti letech, tedy v sezonách 1968–1972 v 2.
celostátní lize Československa.
Poté se setkávali až v osmdesátých letech ve druhé, či třetí nejvyšší soutěži. Výsledkově za-
jímavý zápas proběhl v sezoně 1984/1985 v rámci i. české národní ligy, kdy Votroci na „sta-
rém hřišti u nemocnice“ svého soupeře doslova rozdrtili 10:2. V následujících sezonách se
cesty obou soupeřů rozešly. Votroci zamířili s jednoletou přestávkou na dvanáct let mezi
českou fotbalovou elitu, severočeská Arma naopak do spodních pater fotbalových soutěží.
A jak čas plynul, oba dnešní soupeři se potkali až na konci první dekády nového tisíciletí,
a to v druhé lize. Vše vyvrcholilo v sezoně 2009/2010 (doma výhra 3:2 a prohra 0:1 v Ústí
n/L) společným postupem do gambrinus ligy. Třetí v řadě tenkrát zůstala Tescoma Zlín.
Zatímco se severočeský klub hrající své domácí zápasy v Teplicích po roce z první ligy po-
roučel, Votroci první ligu hráli tři sezony v řadě za sebou. Mrkněme alespoň výsledkově na
tyto dva jediné duely mezi hradcem a Ústí, které historie první ligy zaznamenala. Doma
pod lízátky se plichtilo 3:3 a z Teplic svěřenci trenéra Václava Kotala přivezli výhru 2:0.

Adam Pajer v jednom
z mnoha soubojů.



rek Krátký, po pěkné kombinační akci Shej-
bala a Mikera, dostal do gólové šance. Do-
mácího gólmana Kotěru však z blízka ne-
prostřelil. i nadále platilo, že hradec byl po
svých rychlých akcích, které byly vedeny
hlavně přes Pajera a Krátkého, nebezpečný.
To Votrokům přineslo další obrovskou šanci,
a opět u toho byl Marek Krátký, který však
z hranice velkého vápna nedokázal obranný
blok Army propálit.
Jako blesk z čistého nebe přišel v 32. minutě
nečekaný gól domácích. gólman Jirka Lindr
chtěl po dlouhé malé domů udělat dotírají-
címu Miskovičovi kličku, ale ten mu jeho
úmysl vystihl a po zisku míče se mu dokořán
otevřela branka hostí a rázem to bylo 1:0.
O pár minut později se již fanoušci Army
mohli radovat z další branky, přímý volný
kop Martina Jindráčka se od břevna odrazil
na brankovou čáru.
hradecké to však nepoložilo a na inkaso-
vaný gól dokázali zareagovat. Pět minut před
koncem poločasu si vynutili několik roho-
vých kopů a jeden z nich, přesněji ten ze
43. minuty, dokázal nosek hlavičkou zužit-
kovat, 1:1. Do poločasové přestávky se tak
šlo za nerozhodného stavu.
V úvodu druhého dějství si palebnou pozici
vytvořil Jiří Miker, který na vápně dostal při-

hrávku od Adama Vlkanovy, obtočil se okolo
své osy, ale jeho střela skončila zhruba metr
nad domácí brankou. Podobnou příležitost
měl o několik minut později na druhé straně
Jindráček, velmi podobné bylo i zakončení.
Po hodině hry trenér havlíček poslal do hry
honzu Pázlera a Filipa Zorvana, tím dal jasně
najevo ofenzivnější styl hry. A o pár minut
později se mohla tato snaha přerodit ve ve-
doucí branku. uprostřed pole se prosadil
Zorvan, dal nalevo naběhnutému Súkenní-
kovi, který přetaženým centrem na zadní tyči
našel Marka Krátkého. Jenže jemu při zpra-
cování míč odkopl jeden z dotírajících do-
mácích beků, škoda velké šance!
A příležitosti byly i nadále na straně výběru
Karla havlíčka. nejprve na dlouhou nohu ne-
dokázal dostat do branky balon přes vyběh-
nutého Kotěry honza Pázler a za chvilku na-
střelil dokonce Jirka Miker tyč domácí svatyně.
Závěr pátečního utkání už byl ve znamení
velkého boje a také emocí. Ani jedno z muž-
stev nechtělo příliš otevřít svoji defenzivu
a více než pět set diváků se již žádné větší
příležitosti nedočkalo. Mužstvo hradce Krá-
lové tak ani na šestý pokus v řadě Fortuna
národní ligy nedokázalo vyválčit plný počet
bodů a z Ústí nad Labem si odvezlo pouze
bod.

Hradečtí si vytvořili několik slibných
závarů před soupeřovou brankou, ale
nakonec přivezli z Ústí jen jeden bod.
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zaHráL si i PrOti POgbOvi
Byla to vysoká škola fotbalu, říká Marek Krátký
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Jak jsi svůj první hattrick mezi profesi-
onály oslavil?
nijak zvlášť. Druhý den jsme měli normálně
trénink, byli jsme vyklusat únavu. Žádné
větší oslavy nebyly, ani nevím, jestli se za
hattrick něco platí do kabiny. na to se musím
zeptat honzy Pázlera, který už nějaký dal.
Bylo na tobě ale vidět, že jsi ho hodně
chtěl...
Chtěl. už když jsem dal ty dva góly, hlodalo
ve mně, že by byla škoda nevyužít šanci,
kdyby nějaká byla. Pak přišel náznak, že by
sudí mohl písknout faul ve vápně na Adama
Vlkanovu, a hned mi proběhlo hlavou, že už
honza Pázler není na hřišti, tak bych se k pe-
naltě cpal. nakonec to ale dopadlo dobře,
dal jsem ho i ze hry a byl jsem za to strašně
šťastný.
První dva góly ti jako přes kopírák připra-
vili Filip Zorvan s Milanem Černým.
udělali to dobře. Při druhém gólu si sami za-
řvali „Znova!“, aby to udělali stejně. A vyšlo
jim to, akorát Milan necentroval levou nohou,
ale pravou. Povedlo se
jim to vý-
borně.
Nastou-
pil jsi na
křídle.

Jak ti tenhle post sedí?
Všechny ligové zápasy, které jsem odkopal
v Teplicích, byly v záloze. Pak se to měnilo
podle trenéra, pod kterým jsem hrál. některý
mě stavěl na obránce, někdo do zálohy. Tre-
nér havlíček mi od prvního momentu říká,
že ve mně vidí spíš záložníka. Cítím se tam
dobře, nedělá mi to problém.
V Hradci jsi hrál i ve středu zálohy, přišel
jsi přitom jako pravý bek. Jak bereš takové
střídání postů?
nikdy předtím jsem nic jiného než pravého
beka nebo záložníka nehrál. Je pravda, že
tady jsem odkopal dva zápasy ve středu zá-
lohy, ale myslím, že to můj post úplně není.
Mám radši, když jsem krytý lajnou a můžu
hodně centrovat. hlavně se ale považuju za
ofenzivnějšího hráče – i když ve mně někteří
trenéři viděli beka.
Však taky víme, že máš rád Davida Beck-
hama a Cristiana Ronalda...
Jo, fandím Manchesteru united, tohle byli
moji oblíbení hráči. Beckham sázel jeden

přesný centr za dru-
hým, neuvěřitelné

balony. Cristiano
ronaldo přinesl
zase něco jiné-
ho. Směs těchh-
le dvou hráčů by

byla úplně geni-
ální.

Do obrany tě poprvé
postavil v mládežnické

reprezentaci Jaroslav Hře -
bík?
Odehrál jsem tam nějaké
dva zápasy ve starším do-

Jeho působení v hradci je jako na houpačce. MAREK KRÁTKÝ chvíli hraje, jindy se na
soupisku nedostane. na jaře však zažívá vzestup, v posledním domácím zápase proti
Frýdku-Místku dokonce nastřílel první hattrick své profesionální kariéry. Doufá proto, že ji
znovu nakopne k takovým nadějím, jaké měl, když v sedmnácti debutoval v první lize a patřil
k oporám mládežnických reprezentací.
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rostu v Teplicích, ale to byl jen záskok. Pan
hřebík mě vyloženě přeškoloval. na prvním
srazu mě po jednom poločase stáhl na
beka, od té doby jsem tam pod ním odkopal
skoro všechno a bylo to jedno z lepších ob-
dobí, které jsem zažil.
Pan Hřebík často dělá z ofenzivních hráčů
krajní beky. Jaké na ně má požadavky?
nepamatuju se, že by mi někdy vyčetl něja-
kou technickou chybu. Jakmile jsme ale ne-
plnili úkoly, byli jsme třeba ve špatném pro-
storu, nebo jsme nedodrželi nějaké principy
– třeba že jako pravý bek musím zavírat
zadní tyč – něco jsme si vyslechli. Videoroz-
bory pak byly kolikrát s křikem. Myslím si
ale, že nám to spoustu dalo a v kariéře
z toho dál čerpáme.
Proti Frýdku-Místku jsi poprvé na jaře ode-
hrál dva celé zápasy po sobě. Jsi zase na
vlně, po kterých se v Hradci pohybuješ,
na vzestupu?
Já hlavně doufám, že se ta vlna zase nezlomí
tak dolů, jak to bylo dřív. nějaké zápasy jsem
odkopal, ale nikdy jsem se neprosadil tak
jako teď. Je mi jasné, že hattricky každý zá-
pas dávat nebudu, ale nějaký ten gól nebo
asistenci bych si rád připisoval pravidelně.
Jak vnímáš to, že teď bojuješ o prosazení
se v Hradci ve druhé lize? V sedmnácti jsi
debutoval v nejvyšší soutěži, odehrál jsi
přes padesát zápasů v mládežnických re-
prezentacích...
V té době byla v lize jiná situace. Já jsem
byl v Teplicích v sedmnácti nejmladší, pak
tam byl třeba jeden devatenáctiletý kluk
a pak díra, ostatní byli o dost starší. Tolik
mladých hráčů jako dnes v kádrech nebylo.
Samozřejmě že jsem si pak kariéru předsta-
voval jinak, ale moje chyba asi byla v tom,
že jsem nešel daleko dřív na hostování do
druhé ligy, kde bych pravidelně hrál. V Tep-
licích jsem čtyři roky seděl a odkopal toho
strašně málo. Kdybych místo toho dva roky
hrál, dalo by mi to daleko víc.
Navíc tě zbrzdilo na půl roku zranění zad.
V čem byl problém?
Ani nevím, co to přesně bylo. Měl jsem to ta-
kové vleklé, měsíc jsem netrénoval, pak jsem
začal a chytilo mě to znova. Byl jsem z toho
zoufalý – když si člověk zraní koleno, ví, že
třeba šest měsíců nebude hrát, ale já jsem

to měl nahoru dolů. Bylo to ubíjející. Musel
jsem to řešit v nemocnici, chodil jsem na ka-
pačky a k fyzioterapeutům, kteří mi poradili,
co mám zpevnit. Začal jsem dělat různé
cviky, až ty mi pomohly a bolest odešla.
V Teplicích jsi ale zažil něco, co pro tam-
ního mladého kluka musel být velký záži-
tek: střídal jsi Pavla Verbíře v jeho posled-
ním zápase. Jaké to bylo?
Můžu říct, že jsem díky tomu v ten moment
vůbec nevnímal, že to je můj první ligový
start. Kolem Verby se dělo něco neuvěřitel-
ného. Pamatuju si, že i Tonda rosa měl
v tom utkání stý start, ale všechno překryla
právě Verbova rozlučka. Pavel se při střídání
pět šest minut loučil na hřišti, bylo to tak do-
jemné, že jsem ani nestihl vnímat, že to je
můj první ligový start. na druhou stranu, ne-
byl jsem díky tomu aspoň nervózní.
Velké zážitky máš i z mládežnických re-
prezentací. V devatenáctce a jedenadva-
cítce sis zahrál proti Paulu Pogbovi, Sa-
muelu Umtitimu, Harrymu Kaneovi nebo
Memphisi Depayovi. Bylo na nich už tehdy
vidět, co z nich bude za hráče?
S Pogbou jsem se poprvé potkal někdy v še-
stnácti na turnaji v Turecku. To bylo ještě
před jeho přestupem do Manchesteru. Za-
ujal mě, ale nepřišlo mi, že by vyčníval tolik.
Pak ale uběhly dva roky, a když k nám přijel
v devatenáctce, byla to vysoká škola fotbalu.
neztratil balon, připadalo mi, že mu stačí
hrát na půl plynu, šolíchal si to ve středu,
a přesto levou pravou rozdával neuvěřitelné
balony. A my obránci jsme měli co dělat,
abychom ty jejich motorky honili. Byl to
strašný pokrok, který oproti nám za ty dva
roky udělal. A to si myslím, že platí vše-
obecně. Čeští kluci se se zahraničními do-
kážou srovnávat v patnácti, ale do osmnácti
je výkonnostní rozdíl obrovský.
Kdo z budoucích hvězd tě ještě kromě
Pogby zaujal?
harry Kane. už v té době to byl chlap jako
hora a školil nás celé utkání.
Máš od nich dres?
ne, v té době se ještě neměnily, dresy náro-
ďáku jsme museli vracet. Kdybych ale v té
době věděl, že Kane bude tři roky po sobě
soupeřit o nejlepšího střelce Premier League,
zkusil bych to nějak udělat (směje se).
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Marek Krátký byl v utkání s Frýdkem-Místkem vyhlášen Hráčem utkání.
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Později jsi měl ještě jedno období, kdy to
vypadalo, že kariéra zase chytne vzestup-
nou tendenci – když jsi šel v zimě 2014
z Teplic na hostování do Sparty. Jak tenhle
krok zpětně hodnotíš?
Pro mě to byla zkouška toho, jak to funguje
ve velkém klubu. V té době se Spartě dařilo
všechno, na co sáhla. udělala triple, její hráči
byli jinde než já. na moje posty byli v kádru
Bořek Dočkal s Pavlem Kadeřábkem, neměl
jsem žádnou šanci dostat se přes ně. Jediná
mohla přijít, kdyby Pavel Kadeřábek dostal
čtvrtou žlutou kartu, ale doteď si pamatuju,
že odehrál spoustu zápasů do konce sezony
se třemi. V tu danou chvíli bylo do kádru
daleko, možná by to šlo, kdyby mě Sparta
vzala na přestup a nechala mě vykopat
někde dva roky na hostování. To se ale ne-
stalo, tak jsem se vrátil do Teplic.
Hostoval jsi také v týmu dnešního sou-
peře, Ústí nad Labem. Tam bylo tehdy no-
vých hráčů víc a moc to nefungovalo, že?
Myslím, že síla kádru neodpovídala výsled-
kům. Měli jsme dobré fotbalisty a doteď ne-
vím, čím to bylo, že jsme tři čtvrtě sezony
hráli dole. Asi byl potřeba čas, aby si to
sedlo, a další sezona by byla lepší.
Jak bys tehdejší Ústí srovnal s tím sou-
časným?
už tam zbylo jen pár kluků, které znám.
Z ostatních je jich tam dost na hostování, ty
nechci hodnotit. Moc nevím, jak ty týmy
srovnat. na svoje působení tam ale rád
vzpomínám, byla tam výborná parta.
To se říká i o současném Hradci.
To můžu potvrdit. Když jsem přišel, vůbec
mi netrvalo dlouho, než jsem se s kluky sžil.
Když sem přijde někdo nový, zapadne
snadno. Tím spíš, když bydlí v hradci a ne-
dojíždí. Pak se dá jít s ostatními po tréninku
na oběd, někam si sednout. V mém případě
to souvisí i s věkem. na Spartu jsem přišel
jako dvacetiletý kluk, tady už jsem ve čtyřia-
dvaceti střední generace.
A ve městě se ti líbí?
Ano. Je moc pěkné, o něco větší než Teplice.
Cokoli člověk potřebuje, sežene tady. navíc
není daleko do Prahy, takže se dá udělat
i nějaký výlet tam. Bydlím v Malšovicích, se-
dnu na kolo a za pár minut jsem na stadionu.
Tohle se mi na hradci hrozně líbí – cyklisté

jsou součástí dopravy, neviděl jsem město,
kde jich jezdí tolik.
Máš v Hradci nějaké oblíbené místo?
Jsem pejskař, a když jsem bydlel na Slez-
ském Předměstí, chodil jsem venčit psa do
šimkových sadů. Tam se mi líbí, je tam i ro-
tunda, kde si člověk může sednout. Teď
v Malšovicích jsem kousek od Stříbrňáku,
tam je to taky pěkné.
A jak to vypadá s tvou budoucností? V létě
ti končí smlouva, že?
Ano. První oťukávání proběhlo už v zimě,
řekli jsme si, jak to vypadá, co by mohlo
být... Momentálně nic neřeším, na řadu to
přijde v příštích týdnech.
Hattrick tedy zapadá do toho, že hraješ
o novou smlouvu?
To jsem si od kluků taky vyslechl. (směje
se) V dalším vyjednávání by mi to snad ne-
mělo uškodit, ale uvidíme. Každopádně je
to jeden zápas, potvrzovat to musím dál.
Jaký máš cíl? Tvoje kariéra je tak zajímavá,
že před několika lety jsi mohl mířit na re-
prezentaci, ale na co si myslíš teď?
Chci hrát pravidelně druhou ligu. Kdyby byla
první, nebránil bych se tomu, ale potřeboval
bych odkopat celou sezonu. Když to nebude
po pár zápasech jako doteď, ale bude to
celá sezona v kuse, hodně mi to pomůže.

Radost z Markova hattricku byla veliká.



s Ústím nad Labem v rOCe 1984: 
„desítKa“ a POmsta trenérOvi

-13--13-

Do utkání, které se hrálo 17. listopadu, šli
hradečtí pod vedením trenéra Zdeňka Krej-
čího na devátém místě tabulky druhé nej-
vyšší soutěže, soupeř byl předposlední, ale
ve dvou venkovních utkáních už předtím do-
kázal remizovat. 
Pikantní pro některé fotbalisty Votroků byl
fakt, že na lavičce Ústí seděl kouč rudolf
šindler. Ten sice hradec dovedl v sezoně
1979/1980 do první ligy, ale v ní se pak na
podzim změnil k horšímu. 
„Ten půlrok v lize, to byla tragédie. On ten

tým fyzicky zničil. A mentálně. Byly tam tak
hnusné vztahy, kluci pod ním vůbec nechtěli
hrát,“ vzpomínal v knize Černobílá historie
na spolupráci se svérázným trenérem něk-
dejší hradecký levý obránce Jaroslav Fišer,
který šindlerovi dělal asistenta. 
„Před prvním zápasem s Trnavou jsem ležel
na masérském stole, on za mnou přišel
a říká, že mě nepostaví, protože bych mohl
být nervózní. Bylo mi třicet dva,“ kroutil hla-
vou při vzpomínce na ligový podzim 1980
stoper Jan rolko. 

Ústí nad Labem není zrovna tradiční soupeř Votroků, ale jeden vzájemný zápas se do hra-
decké kroniky zapsal velmi výrazně. Ve 13. kole sezony 1984/1985 porazili domácí na hřišti
u nemocnice soupeře ze severních Čech vysoko 10:2!

Tomáš Vosáhlo dal v tomto utkání dva góly...
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Zato Krejčí na začátku sezony 1984/1985
mužstvo stabilizoval a dával šanci mladým.
Sestava nejčastěji nastupovala ve složení
Votruba – Mráz, Křovák, Vosáhlo, Macháček
– Klička, Kotal, Frýda – Mejtský, Černý, Dou -
bek. 
Z této jedenáctky proti Ústí chyběl kvůli třem
žlutým kartám Václav Kotal, toho nahradil
zkušený technik Jaroslav hůlka. A místo
Zdeňka Votruby chytal Jaromír šticha. 
Sedmnáctý listopad byl sychravý a chladný,
přesto K nemocnici přišlo 1520 diváků.
A kdo přišel, nelitoval. Prvních deset minut
se obě mužstva oťukávala, pak ale přišla do-
slova smršť. Do poločasu vedl hradec 3:2,
ale rychlým nástupem do druhé půle sou-
peře dočista zlomil. Domácí hráči oslavili
dva hattricky: jeden nasázel Pavel Černý,
druhý Jindřich Doubek. Dva góly přidal To-
máš Vosáhlo, jednou se trefil hůlka a jednou
Miloš Mejtský.
„Byl jsem spokojen zejména s křídelní hrou,

odkud jsme se do gólových šancí dostávali.
Opět se projevila velká síla domácího pro-
středí na starém hřišti u nemocnice. O de-
sítku si vlastně mohutným povzbuzováním
řekli diváci, neustále naše hráče povzbuzo-
vali, za což jim patří dík, burcovali celou
atmosféru do maxima,“ pochvaloval si výkon
hráčů i publika po zápase Krejčí.
„šindler byl mrňavý, ale při tomhle utkání
byl ještě menší. Bylo to trochu škodolibé,
ale já jsem ho sledoval a hřálo mě to,“ us-
mívá se při vzpomínce Vladimír Mráz. „Byl
to takový zápas, že do čeho jste kopli, to
byl gól. Úplně v klidu, každý si něco dovolil.
užívali jsme si to.“
Také v tisku vzbudila vysoká výhra patřičný
ohlas. „Jako hra kočky s myší,“ křičel titulek
regionální Pochodně. „hradec naděloval: 10
gólů!“ přidávala se Mladá fronta.
Pomsta někdejších šindlerových svěřenců
se povedla, trenéra Ústí stála drtivá porážka
místo.

...Miloš Mejtský (v popředí) přidal jeden gól,
Jindřich Doubek (vlevo v pozadí) vstřelil hattrick.
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OTTMAr radim
8. 12. 1983

183 cm, 80 kg

20

LinDr Jiří
7. 8. 1986

192 cm, 84 kg

1

VíZeK Patrik
26. 2. 1993

190 cm, 83 kg

23

MuDrA Jan
22. 1. 1990

182 cm, 72 kg

25

PLAšiL Marek
19. 12. 1985

185 cm, 72 kg

PrášiL Ondřej
asistent

hAVLíČeK Karel
trenér

PODhAJSKý Karel – trenér brankářů
JiříK Jiří – vedoucí mužstva
šOPáK Stanislav, MuDr. – lékař
KOrBeL Martin, MuDr. – lékař
grinAC Michal, MuDr. – lékař
TAJZLer Jaroslav – masér
KOBr Aleš – masér, kustod
Mgr. šTOVíČeK Michal – kondiční trenér

26

ČeCh František
12. 6. 1998

180 cm, 70 kg

9

hAšeK
Dominik

19. 7. 1998
186 cm, 77 kg

15

KVíDA Jan
17. 1. 1991

191 cm, 88 kg

5

nOSeK
Martin

26. 1. 1987
182 cm, 74 kg

4

urMA
Otto

17. 8. 1994
174 cm, 69 kg

2

PAJer 
Adam

2. 5. 1995
191 cm, 82 kg

10

KráTKý
Marek

8. 6.1993
179 cm, 76 kg

18

FunDA Jiří
21. 6. 1995

181 cm, 79 kg
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Přišli: urma (Teplice), Kvída (Příbram), eliáš (Králův Dvůr), Kropáček (Do mažlice). Odešli:
Shejbal (Teplice), Žondra (Vítkovice), Bederka (Bohemians 1905), Knejzlík (uk. host. Liberec),
Trávníček (na host. V. Žižkov), Jirsák (uk. smlouvy).
Management klubu: ing. Jiří Sabou – výkonný ředitel, Pavel Krmaš – sportovní manažer,
helena Výborná – ekonom, ing. Milan Přibyl, Ph.D. – obchod, Milan šedivý – obchod
a marketing, Mgr. Michal Petrák – komunikace, Pr 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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3

MArTAn Ladislav
2. 10. 1989

176 cm, 76 kg

28

eLiáš Petr
27. 3. 1996

187 cm, 85 kg

11

Černý Milan
16. 3. 1988

174 cm, 66 kg

7

ZOrVAn Filip
7. 4. 1996

171 cm, 67 kg

8

VLKAnOVA Adam
4. 9. 1994

168 cm, 60 kg

14

SÚKenníK igor
25. 10. 1989

174 cm, 70 kg

16

SChwArZ Petr
12. 11. 1991

174 cm, 70 kg

13

JAnOušeK Jiří
17. 11. 1989

189 cm, 84 kg

17

KrOPáČeK rené
5. 7. 1995

188 cm, 79 kg

19

šíPeK Jakub
21. 2. 1999

180 cm, 79 kg

6

MiKer Jiří
1. 4. 1998

176 cm, 69 kg

21

PáZLer Jan
10. 1. 1991

184 cm, 76 kg



Finálová část Juniorské ligy je v plném proudu. Votroci po dvou remízách vyhráli ve Zlíně.

FK Teplice – FC Hradec Králové 1:1 (0:0)
Branky: 75. Richter – 65. Martan. Rozhodčí: Hrubeš – Vodrážka, Vlček. ŽK: Batryn, Richter – Hašek,
Súkenník. Diváci: 256. FK Teplice: Nejedlý – Berešík, Hruštinec, Martirosjan (60. Kotrba), Novotný, Gebert,
Zárybnický, Švejda, Batryn (83. Prpič), Hasil, Richter. FC HK: Vízek – Nemšovský, Martan, Mullens (55.
Soukeník), Chocholatý (75. Rajnoch), Súkenník, Brokeš, Dermedjan (88. Havel), Hašek, Kundrt, Martinec.

Ve vzájemných zápasech těchto dvou týmů se v základní části Juniorské ligy radoval pokaždé ten domácí.
To dnes neplatilo, FC Hradec Králové na půdě silného soupeře získal bod. Dohromady jich mají v nadstavbové
finálové části pět. Oba výběry se ve čtvrtém kole nemohly spolehnout na výrazné posílení ze strany „áček“.
Domácí prvoligový výběr totiž doma hostil Olomouc, Votroci zas pod lízátky hostili Frýdek Místek. Za hosty
však nastoupil ve druhé lize „vykartovaný“ Martan a Súkenník.
Severočeši do utkání vstoupili aktivněji, ovšem brankáři na obou stranách byli dlouho bez práce. Až v závěru
první poloviny se mohlo skóre měnit na obou stranách. Na jedné straně se v obrovské příležitosti ocitl
Gebert, kterého tváří v tvář vychytal hostující brankář Vízek. Na té druhé pak předvedl výborný zákrok Nejedlý,
který nadvakrát vychytal agilního Martana.
Ve druhé půli se hrálo prvních dvacet minut bez větších příležitostí, poté přišla vedoucí branka na straně
Hradce, z úhlu se dokázal prosadit Ladislav Martan, který poslal Východočechy do vedení. Odpověď však
na sebe nenechala dlouho čekat, po deseti minutách bylo srovnáno. Marek Richter skóroval zhruba z hranice
pokutového kopu. Domácí fotbalisté se v úplném závěru radovali z vedoucí branky. Hlavní sudí Karel Hrubeš
však gól pro útočný faul neuznal. Ve dvouminutovém nastavení se už nic důležitého nestalo, body se tak po
spravedlivé remíze dělily na obě strany.

FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec 0:0
Rozhodčí: Mikyska – Novák, Dohnálek. ŽK: Jukl, Miker, Hašek – Kazda, Baláž. Diváci: 60. FC HK: Mach –
Pajer, Mullens (46. Vukčevič), Chocholatý, Brokeš (78. Kropáček), Dermedjan (71. Rajnoch), Hašek, Kundrt,
Martinec, Jukl, Miker. FC Slovan Liberec: Franc – Doležal (59. Prokš), Vrabec, Baláž (83. Sixta), Heppner,
Micovčák (89. Drahoš), Kazda (79. Vébr), Dvořák, Michal, Gembický, Vukliševič.

Junioři Liberce a Hradce Králové se v letošní sezoně Juniorské ligy potkali již potřetí a v předešlých dvou
duelech si rozdělili každý po jedné výhře (shodně 3:0). Třetí vzájemný duel však branku nepřinesl ani jednu,
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juniOrsKý tým FC HK
nadstavba Juniorské ligy 2017/2018

   1.   FK Teplice                                 5             3              2              0               9:3           11
   2.   FK Mladá Boleslav                    5             3              1              1             14:6           10
   3.   FC Slovan Liberec                    6             3              1              2             13:11         10
  4.   FC Hradec Králové                 6            2             3             1              6:5            9
   5.   1.FC Slovácko                          5             2              2              1               9:7             8
   6.   AC Sparta Praha                       5             2              0              3               5:11           6
   7.   MFK Karviná                              4             1              1              2               9:9             4
   8.   FC Baník Ostrava                      5             1              1              3               5:10           4
   9.   FC Fastav Zlín                           4             0              2              2               5:7             2
 10.   1.FK Příbram                             3             0              1              2               1:7             1

Tabulka Juniorské ligy – nadstavbová část A, sezona 2017/2018



v nadstavbové skupině o titul se oba týmy
rozešly po výsledku 0:0.
Utkání začalo opatrně a jako by to předpo-
vědělo vývoj celého zápasu. Hradec se sice
snažil útočit, přes pozornou defenzivu Slo-
vanu se ale neprosadil a brankář Franc zůs-
tával dlouho bez práce. Podobně si ve svém
útočném snažení vedla také liberecká juni-
orka, která domácího brankáře poprvé za-
městnala až ve 41. minutě. Jinak se v první
půli ofenzivně činili spíše domácí. Hradec
sice po půlhodině hry ohrozil libereckou
branku, nebezpečná rána zpoza velkého
vápna však byla sražena na rohový kop
a z něj už si Východočeši další šanci ne-
připravili. Po 45 minutách hry měly na svém
kontě oba celky pouhou jednu střelu mířící
do prostoru branky, i proto tak na ukazateli
skóre svítilo bezbrankové skóre 0:0.
Poločasová přestávka do vývoje zápasu příliš změn nepřinesla. Královéhradečtí si hned v úvodu druhé půle
vypracovali rohový kop, liberecká obrana ale i tentokrát odvrátila míč do bezpečí. Hostující mladíci se po
změně stran soustředili především na pozornou defenzivu a snažili se vyrážet do protiútoků, ani oni ale ne-
dokázali najít recept na obranný blok domácích a zápas tak nadále nepřinášel výraznější šance. Hradec
mohl rozhodnout deset minut před koncem, proti tvrdé ráně z vápna se však zaskvěl Franc a následná
dorážka mířila mimo. V závěrečné pětiminutovce naopak mohl výhru vybojovat také Slovan, když po pove-
deném centru pálil Vébr z malého vápna pouze do brankáře Macha.

FC Fastav Zlín – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
Branka: 80. Miker (pen.). Rozhodčí: Dubravský – Pochylý, Dresler. ŽK: Vozník, Nečas – Miker, Rybczuk.
Diváci: 75. Fastav Zlín: Šiška – Košák, Tkadlec, Nečas (81. Hába), Vičánek (69. Sotolář), Železník, Zahradník,
Hnaníček, Gettler, Venený, Mlýnek M. (61. Vozník). FC HK: Vízek – Vukčevič, Mullens (46. Rybczuk), Miker,
Dermedjan (72. Rajnoch), Hašek, Kundrt, Kropáček (87. Gjinollari), Martinec, Čech, Jukl.

Utkání ve Zlíně začalo kvůli zdržení hradeckého autobusu o 10 minut později, ale s o to větší intenzitou.
O něco lépe začali hosté, kteří byli aktivnější a po standardních situacích si dokázali vytvořit šance. Ty ale
zakončovali buď mimo, nebo pouze do připraveného zlínského brankáře. Zlín postupem času přidával, až si
vypracoval několik příležitostí. Pomohl k tomu hodně i vítr, který jeden z rohových kopů sfoukl málem až do
brány, hradecký brankář Patrik Vízek jej ovšem před brankovou čárou jen tak tak udržel. O několik minut
později znova zahrozili hosté, a znova ze standardky. Z malého vápna šla ale hlavička mimo a skóre se ne-
měnilo. Stejně jako při rozehrání volného kopu Zlínských. Tomu znova pomohl vítr, který trochu pozměnil
dráhu letu a míč se odrazil od břevna mimo branku. Ve vyrovnaném poločase si domácí vytvořili ještě jednu
šanci, ale střelu po úniku stihl srazit na roh jeden z velmi dobře se vracejících obránců hostů.
Druhý poločas začal stejně jako ten první, tedy tlakem Hradce Králové. Pokud ale bylo v první části hry
málo šancí, v té druhé jich bylo ještě méně. Hrál se velmi bojovný, vyrovnaný fotbal a oba celky se
k ohrožení branky dostávaly spíše jen zřídka. A když už, tak zakončení většinou nebylo valné kvality.
Zdálo se tedy, že toto utkání nemůže dopadnout jinak než remízou. A to i přesto, že hostující tým měl o něco
více ze hry. To se ovšem změnilo po neuvěřitelné hrubce Martina Nečase. Ten u pravé lajny vypustil souboj
s protihráčem, protože se domníval, že míč byl v autu. Akce ovšem pokračovala, a zlínský hráč se tak
rychle pokusil dohnat soupeře a připravit ho o míč. To se mu sice povedlo, ale svou chybu podtrhl faulem
zezadu a kopala se penalta. Nabídnutou šanci využil Jiří Miker a rozhodl o tom, že si Hradec Králové ze Zlína
odvezl tři body. Už ani závěrečný nápor domácích v posledních deseti minutách nic nezměnil.
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Foto z bezgólového
zápasu s Libercem.



mLadí vOtrOCi dO 12 Let 
na Prestižním turnaji v itáLii
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Mladí Votroci do 12 let se v minulých dnech
(29. 4.–1. 5. 2018) zúčastnili prestižního tur-
naje v italském FerMu. Domácí pořadatelé
si na úvodním ročníku, který svojí osobou
zaštítil starosta města Paolo Calcinaro, dali
pořádně záležet a na turnaj pozvali např. in-
ter Milán, Juventus Turín, hellas Verona,
SSC neapol či udinese Calcio.
Svěřenci trenérů Petra Blažka a Antonína
Svobody dorazili do místa konání v podve-
čer prvního duelu a své zápasy odehráli na
třetiligovém stadionu týmu Fermana FC.
V základní skupině si vedli velmi
dobře a po výhře nad AFC Fermo
3:1 a remízách s Juventusem Tu-
rín 0:0, resp. s domácím Fermana
FC 1:1 postoupili do závěrečných
bojů.
Ty se odehráli na stadionu v měs-
tečku Pedasu. Zde se klukům
v černobílém již tolik nedařilo a po
prohře s druhým týmem Ferma
FC 1:3 a s udinese Calcio 1:2 ob-
sadili celkově 5. místo.
Martin Halama, vedoucí týmu:
„Celý turnaj bych hodnotil pozi-
tivně. Měli jsme možnost konfron-
tace s týmy věhlasných italských
klubů naší věkové kategorie. Fot-
bal v jejich podání je hodně od-
lišný od toho našeho. My se sna-
žíme o kombinační hru, zatímco
soupeři sází spíše na individuální
průniky hřištěm. Touto cestou
bych také rád poděkoval Petru
Marešovi, který měl náš tým celou
dobu na starosti, ubytoval nás
v krásném prostředí svého kempu
a celou dobu se o nás staral.“
na turnaji reprezentovali FC hra-
dec Králové tito hráči Ondřej no-
votný, Lukáš Kolín, Matěj Malý,
Matěj šťastný, Matěj halama, Da-
vid Málek, Tomáš havrda, Jan

špina, Matěj Polák, Jan Chaloupek, šimon
Moravčík, Petr Žalud, Marek Zámečník, De-
nis rejman, Marek Kulič, Vojtěch Pšenička,
Dominik novák, Dominik Sejkora, Matěj Va-
cek, Matyáš Kijonka.
Výsledkový servis zápasů, které se hrály sy-
stémem 2 x 15 minut:
• FC hradec Králové – Fermo 3:1
• Juventus Turín – FC hradec Králové 0:0
• FC hradec Králové – Fermana FC 1:1
• FC hradec Králové – Ferma FC 1:3
• udinese Calcio – FC hradec Králové 2:1
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nOvý tisKOvý mLuvČí: PráCe PrO
HradeC je sPLnĚný sen
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Mohl byste se profesně představit? Co
máte za sebou?
Celou svou dosavadní profesní kariéru jsem
pracoval jako novinář. Posledních téměř de-
vět let v deníku Sport, z toho posledních pět
jako vedoucí oddělení iSport TV, kde jsem
měl na starosti video. hlavně sestřihy a po-
řady ze zápasů heT ligy. Do Sportu jsem
přišel z magazínu hATTriCK, kde jsem také
pracoval devět let.
Pracoval jste pro celostátní média. Jaký
vztah máte k Hradci Králové?
V hradci jsem se narodil a vyrůstal tady, pak
jsem nějakou dobu žil a pracoval v Praze,
ale před čtyřmi lety jsem se přestěhoval
zpátky a denně jsem do Prahy dojížděl. Po
hradci se mi stýskalo, chtěl jsem zpátky.
Jsem hradečák jako poleno.
A váš vztah k Votrokům?
Jako kluk jsem chodil na zápasy, fandil jsem
odmalička. Jako novinář jsem to samo-
zřejmě musel potlačit, trochu skrývat. ne-
mohl jsem přece dávat hradečákům vyšší
známky než soupeřům. Vztah ke klubu jsem
projevoval jinak – například tím, že jsem
spolu se dvěma přáteli Jirkou rádlem a To-
mášem rademacherem napsal knihu Čer-
nobílá historie ke 110. výročí klubu.
Co chcete do klubu přinést?
Čerstvé nápady. Chtěl bych zintenzivnit práci
s fanoušky, protože si uvědomuju, že v po-
sledních letech tady byl problém. Já jsem
nová tvář, ve vztahu k nim nemám minulost,
začneme s čistým stolem. Chtěl bych, aby
i oni měli slovo v tom, co se děje v klubu,
aby do života v něm byli zapojeni mnohem
víc.
Je tady závěr Fortuna národní ligy. Jak jste
viděl sezonu a co čekáte od zbývajících
pěti kol?

Podzim jsem viděl spíš bledě. Jaro je skvělé
a závěr soutěže může být ještě zajímavý.
S postupem to bude spíš složité, ale mate-
matická šance je. Každopádně, jak prezen-
tují zástupci města jako majitele i vedení
klubu, hlavní prioritou je stadion. A já to jako
fanoušek vidím podobně. O stavbě nového
stánku poslouchám od chvíle, co jsem
z toho začal mít rozum. Teď už to musí jít.
Byl jste na mistrovstvích světa a Evropy,
sjížděl jste velké kluby a velké stadiony.
Není druhá liga v Hradci ústup ze slávy?
Pro mě je to v tuhle chvíli něco jako splněný
sen, i když to pro někoho může znít divně.
Do hradce jsem se vrátit chtěl, protože do-
jíždění do Prahy už vyčerpávalo mě i mou
rodinu. A když přišel Jirka Sabou s nabídkou
na tohle místo, všechno do sebe parádně
zapadlo. Jsem konečně doma, navíc můžu
každý den pomáhat klubu, který mám rád.

Od začátku května nastoupil na pozici manažera Pr a komunikace a tiskového mluvčího
v FC hradec Králové Michal Petrák. Zkušený novinář už s Votroky spolupracoval při
oslavách 110 let od založení klubu, je autorem knihy Černobílá historie.
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tabuLKy mLádežniCKýCH 
a žensKýCH družstev FC HK

  1.  FC Zbrojovka Brno         28   20      0      5      3    76:31   65
  2.  AC Sparta Praha            26   20      0      3      3    74:28   63
  3.  SK Sigma Olomouc       27   18      2      1      6    59:29   59
  4.  FC Viktoria Plzeň           28   17      1      2      8    82:46   55
  5.  SK Slavia Praha             27   13      5      2      7    64:40   51
  6.  FK Pardubice                 27   14      3      1      9    34:32   49
  7.  FK Mladá Boleslav         28   10      6      1    11    38:40   43
  8.  1.FC Slovácko               28   11      2      3    12    50:46   40
  9.  FC Baník Ostrava           28     9      5      3    11    48:48   40
10.  1.FK Příbram                 28     9      4      4    11    38:47   39
11.  FC Hradec Králové       28   10      2      3    13    44:47   37
12.  MFK OKD Karviná          27   11      1      2    13    38:49   37
13.  FC Fastav Zlín                27     9      2      5    11    50:51   36
14.  SK České Budějovice     28   10      2      2    14    40:52   36
15.  FK Teplice                     26     9      1      0    16    34:45   29
16.  Slezský FC Opava          28     5      2      0    21    37:75   19
17.  MFK Frýdek-Místek       26     4      2      3    17    18:84   19
18.  Bohemians 1905           25     5      1      1    18    22:58   18

1. liga Starší dorost U-19, sezona 2017/18

  1.  AC Sparta Praha            26   24      0      2      0  104:19   74
  2.  SK Slavia Praha             26   23      2      0      1    98:25   73
  3.  FC Viktoria Plzeň           26   18      1      1      6    74:27   57
  4.  FC Hradec Králové       26   17      1      2      6    63:39   55
  5.  FK Mladá Boleslav         26   12      4      1      9    37:39   45
  6.  Bohemians 1905           26   10      1      2    13    45:47   34
  7.  FK Teplice                     26   10      1      1    14    45:45   33
  8.  FK Pardubice                 26     8      1      7    10    40:47   33
  9.  1.FK Příbram                 26     8      3      1    14    32:58   31
10.  FK Dukla Praha              26     7      4      0    15    44:62   29
11.  FC Slovan Liberec         26     7      1      3    15    33:63   26
12.  FK Jablonec                  26     5      2      1    18    31:62   20
13.  SK České Budějovice     26     4      2      2    18    29:83   18
14.  FK Meteor Praha VIII      26     4      2      2    18    23:80   18

1. liga Mladší dorost U-16, sezona 2017/18

  1.  SK Slavia Praha             17   15      1     1  113:14    46   19
  2.  AC Sparta Praha            17   14      2     1    77:8      44   17
  3.  1.FC Slovácko               17   11      1     5    48:28    34   10
  4.  FC Viktoria Plzeň           17     4      1   12    20:54    13   -11
  5.  FC Slovan Liberec         17     5      4     8    22:44    19    -8
  6.  FC Hradec Králové       17     3      4   10    15:56   13   -11
  7.  Loko Brno-H. Heršpice  17     3      4   10    19:57    13   -14
  8.  FK Dukla Praha              17     3      3   11    10:63    12   -12

1. liga Ženy, sezona 2017/18

  1.  AC Sparta Praha            14   12      0     2    63:6      36   15
  2.  1.FC Slovácko               14   10      0     4    78:25    30    9
  3.  SK Slavia Praha             14     9      1     4    44:16    28    7
  4.  SK DFO Pardubice         14     7      1     6    26:40    22    1
  5.  FC Hradec Králové       14     5      1     8    19:31   16    -5
  6.  FC Viktoria Plzeň           14     4      3     7    32:42    15    -6
  7.  FC Zbrojovka Brno         14     3      1   10    13:47    10   -11
  8.  Bohemians Praha          14     2      1   11    14:82      7   -14

1. liga Dorostenky st. U-19, sezona 2017/18

  1.  SK Slavia Praha             22   21      1      0      0    96:15   65
  2.  AC Sparta Praha            23   18      1      1      3    84:22   57
  3.  FC Hradec Králové       22   14      1      5      2    61:16   49
  4.  FK Mladá Boleslav         22   13      1      1      7    60:25   42
  5.  FC Viktoria Plzeň           22   10      2      2      8    41:37   36
  6.  Bohemians 1905           22     8      4      2      8    32:31   34
  7.  FK Teplice                     22     9      2      1    10    44:49   32
  8.  FK Pardubice                 22     9      1      2    10    31:30   31
  9.  FC Slovan Liberec         22     7      4      2      9    28:37   31
10.  SK České Budějovice     23     8      1      3    11    42:44   29
11.  FK Meteor Praha VIII      22     4      3      4    11    21:47   22
12.  SK Kladno                     22     4      2      2    14    23:69   18
13.  Mostecký FK                 22     5      0      0    17    24:73   15
14.  1.FK Příbram                 22     0      2      0    20    11:103  4

1. liga Starší žáci U-15, sezona 2017/18

  1.  SK Slavia Praha             27   23      2      2      0    95:16   75
  2.  AC Sparta Praha            26   20      3      0      3    77:15   66
  3.  FC Viktoria Plzeň           28   17      4      1      6    64:36   60
  4.  FC Baník Ostrava           28   16      2      2      8    63:33   54
  5.  FC Zbrojovka Brno         28   16      2      2      8    50:43   54
  6.  1.FC Slovácko               28   13      3      3      9    43:43   48
  7.  FK Pardubice                 27   11      3      5      8    40:27   44
  8.  FK Mladá Boleslav         28   12      3      2    11    40:42   44
  9.  FC Hradec Králové       28   13      1      1    13    56:50   42
10.  FC Fastav Zlín                27     9      6      2    10    29:41   41
11.  SK Sigma Olomouc       27   10      2      6      9    45:36   40
12.  FK Teplice                     26     6      5      3    12    39:42   31
13.  Bohemians 1905           25     5      4      3    13    38:58   26
14.  1.FK Příbram                 28     6      2      4    16    46:82   26
15.  MFK Frýdek-Místek       26     5      3      3    15    32:67   24
16.  MFK OKD Karviná          27     6      1      1    19    32:71   21
17.  Slezský FC Opava          28     6      0      2    20    34:73   20
18.  SK České Budějovice     28     4      1      5    18    30:77   19

1. liga Mladší dorost U-17, sezona 2017/18







přijme do pracovního poměru

POŽADUJEME:
• věk nad 21 let, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní 

stav, trestní bezúhonnost, výpis z evidenční karty řidiče 
• řidičské oprávnění skupiny D, uchazečům s řidičským 

oprávněním skupiny C nebo B uhradíme rozšíření oprávnění v 
naší autoškole 

• profesionální chování a příjemné vystupování 

VÝHODY:
• měsíční hrubý výdělek až 27 000 Kč 
• údržba a opravy svěřeného vozidla jsou zajištěny servisem 
• moderní vozový park s rozvojem podílu elektrobusů
• pracovní komfort zvýšen odstavováním vozidel v zastřešeném 

prostoru
• příjemné zázemí pro řidiče
• práce vhodná též pro ženy
• kvalitní ošacení (služební stejnokroj)  
• výkon práce v Hradci Králové 
• pevný rozpis směn
• možnost zkrácených pracovních úvazků

DALŠÍ NABÍZENÉ VÝHODY:
• náborový příspěvek ve výši 10 000,- Kč 
• trvalé zaměstnání u stabilní společnosti s 90 letou tradicí
• podíly na hospodářských výsledcích  
• odměny při významných pracovních a životních výročích, 

odměny za jízdu bez nehod
• jistota pravidelného příjmu
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní připojištění 2,5 % z hrubé mzdy
• 5 týdnu dovolené
• zvýhodněné jízdenky MHD i pro rodinné příslušníky a další 

zaměstnanecké výhody

DPmHK, a.s. si vyhrazuje právo náborovou kampaň kdykoli ukončit. 
Oznámení o ukončení náborové kampaně zveřejní na www.dpmhk.cz 

Bližší informace  Vám podá 
personální oddělení DPmHK, a.s.

tel. 495 089 231 nebo 495 089 111
www.dpmhk.cz

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

ŘIDIČE A  ŘIDIČKY
autobusů a trolejbusů

městské hromadné dopravy

NOVÉ
VÝHODNĚJŠÍ
PODMÍNKY!
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rOzLOsOvání a výsLedKy
Fortuna národní liga – jaro 2018

16. kolo (25. 11. 2017)
Sokolov – Ústí n/L                 3:0
Vítkovice – Opava                 1:2
Hradec Králové – Znojmo  1:1
Frýdek-Místek – Pardubice   0:2
Olympia – MAS Táborsko     1:0
Příbram – Třinec                   2:1
Varnsdorf – Viktoria Žižkov   3:2
České Budějovice – Vlašim  0:2
                                                
17. kolo (3. 3. 2018)
Vlašim – Příbram                   0:4
Žižkov – Olympia                  1:0
Pardubice – Hradec Král.   0:1
Třinec – Frýdek-Místek         2:2
Znojmo – Vítkovice               0:0
Táborsko – Sokolov              5:0
Opava – Ústí n/L                   2:0
České Buděj. – Varnsdorf     2:2
                                                
18. kolo (10. 3. 2018)
Sokolov – Opava                  0:3
Frýdek-Místek – Znojmo       2:2
Ústí n/L – Pardubice             0:0
Příbram – Táborsko              3:1
Olympia – Třinec                   0:0
Vítkovice – Žižkov                 3:5
Varnsdorf – Vlašim                0:0
Hradec Král. – Č. Buděj.     2:1
                                                
19. kolo (17. 3. 2018)
Varnsdorf – Příbram              2:5
České Buděj. – Olympia       0:1
žižkov – Hradec Králové    2:0
Vlašim – Frýdek-Místek         4:0
Pardubice – Vítkovice           4:1
Třinec – Sokolov                   1:1
Znojmo – Ústí n/L                 3:0
Táborsko – Opava                 0:3
                                                
20. kolo (31. 3. 2018)
Opava – Znojmo                   3:0
Sokolov – Pardubice             0:0
Frýdek-Místek – Táborsko     1:0
Hradec Králové – Třinec    5:1
Příbram – Žižkov                   4:2
Olympia – Vlašim                  1:1
Ústí n/L – České Buděj.        2:0
Vítkovice – Varnsdorf            1:0

21. kolo (7. 4. 2018)
České Buděj. – Příbram        1:2
Varnsdorf – Olympia             2:1
Vlašim – Hradec Králové    1:4
Žižkov – Frýdek-Místek         1:2
Táborsko – Vítkovice             1:0
Znojmo – Sokolov                 0:1
Třinec – Ústí n/L                    1:1
Pardubice – Opava               0:1
                                                
22. kolo (14. 4. 2018)
Olympia – Příbram                2:2
Znojmo – Pardubice             1:3
Ústí n/L – Táborsko               3:3
Opava – Třinec                     1:1
Sokolov – Žižkov                   1:2
Vítkovice – Vlašim                 4:0
Frýdek-Místek – Č. Buděj.     1:2
Hradec Král. – Varnsdorf    2:0
                                                
23. kolo (21. 4. 2018)
Příbram – Hradec Králové  2:0
Olympia – Frýdek-Místek      1:4
Třinec – Vítkovice                  0:0
České Buděj. – Sokolov       4:1
Varnsdorf – Ústí n/L              1:0
Vlašim – Opava                     2:2
Táborsko – Znojmo               0:1
Žižkov – Pardubice               0:1
                                                
24. kolo (25. 4. 2018)
Frýdek-Místek – Příbram       2:1
Hradec Králové – Olympia 4:1
Pardubice – Táborsko           3:0
Znojmo – Třinec                    0:2
Opava – Žižkov                     3:0
Ústí n/L – Vlašim                   2:1
Vítkovice – České Buděj.      2:0
Sokolov – Varnsdorf              2:0
                                                
25. kolo (28. 4. 2018)
Hradec Král. – Fr.-Místek    4:0
Příbram – Vítkovice               2:1
Olympia – Sokolov                0:1
Žižkov – Ústí n/L                   2:1
Varnsdorf – Opava                1:2
České Buděj. – Znojmo        3:2
Vlašim – Pardubice               3:1
Třinec – Táborsko                 5:1

26. kolo (5. 5. 2018)
Ústí n/L – Příbram                 1:0
Vítkovice – Olympia              0:0
Sokolov – Hradec Králové 1:2
Pardubice – Třinec                1:0
Znojmo – Žižkov                   2:2
Táborsko – Vlašim                1:0
Opava – České Buděj.          1:1
Frýdek-Místek – Varnsdorf    1:1
                                                
27. kolo (12. 5. 2018)
Frýdek-Místek – Vítkovice       
Příbram – Sokolov                  
Hradec Králové – Ústí n/L    
Olympia – Opava                    
Vlašim – Znojmo                     
Varnsdorf – Pardubice            
České Buděj. – Táborsko        
Žižkov – Třinec                        
                                                
28. kolo (16. 5. 2018)
Opava – Příbram                     
Ústí n/L – Olympia                  
Vítkovice – Hradec Králové  
Sokolov – Frýdek-Místek        
Táborsko – Žižkov                   
Třinec – Vlašim                       
Pardubice – České Buděj.      
Znojmo – Varnsdorf                
                                                
29. kolo (19. 5. 2018)
Vítkovice – Sokolov                 
Frýdek-Místek – Ústí n/L         
Hradec Králové – Opava      
Olympia – Znojmo                  
Příbram – Pardubice               
Varnsdorf – Táborsko              
České Buděj. – Třinec            
Vlašim – Žižkov                       
                                                
30. kolo (26. 5. 2018)
Znojmo – Příbram                   
Pardubice – Olympia              
Táborsko – Hradec Králové 
Opava – Frýdek-Místek           
Ústí n/L – Vítkovice                 
Sokolov – Vlašim                    
Žižkov – České Buděj.            
Třinec – Varnsdorf                   
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