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� V Jutagrass poháru staršího dorostu porazil ve skupině H
Spartak Rychnov nad Kněžnou Týniště nad Orlicí 2:1.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

� Vítězem Zimní halové ligy OFS Rychnov se v kategorii
mladších přípavek stalo společenství Dobruška/Opočno.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

� Ve skupině E Poháru starších žáků kategorie U15 zdolal Rychnov
tým Kostelec/Častolovice vysoko 9:2.   Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

� V mladších žácích ovládl Zimní halovou ligu OFS Rychnov celek
KF Kostelec n.O./AFK Častolovice. Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

�KF Kostelec n. O./AFK Častolovice, okresní přeborník ZHL OFS
RK starších přípavek.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

� SK Miletín, druhý tým tabulky skupiny A JAKO I. B třídy.
Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová
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Vychází ve středu v době fotbalové
sezony. 
Uzávěrka vydání: neděle
Nevyžádané fotografie a rukopisy se
nevracejí. Příspěvky čtenářů a
dopisovatelů nemusejí vyjadřovat
stanovisko redakce. Příspěvky hono-
rujeme pouze  na základě vzájemné
dohody s autory. Redakce si vyhra-zuje

právo příspěvky dopisovatelů krátit.

FOTOGRAFIE 
NA TITULNÍ STRANĚ: 
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý
Náchod vstoupil do jara v divizi C
vysokou výhrou 3:0 v Kutné Hoře,
k čemuž přispěl i obránce Tomáš
Kabeláč.

 KFS: Václav Andrej, předseda výkonného výboru 4
 Votrok krajský přebor: Petr Jánský, trenér SK Dobruška 5
 AM Gnol I. A třída: Oldřich Knobloch, záložník SK Sobotka 6
 AM Gnol I. A třída: 
 Boris Markarjanc, obránce MFK Nové Město nad Metují 7
 Fotostrana: Galavečer krajského fotbalu v Hradci Králové 8
 JAKO I. B třída, skupina A: 
 Ondřej Janouch, stoper (útočník) FK Nová Paka 9
 JAKO I. B třída, skupina B: 
 Dan Hozák, záložník FC Nový Hradec Králové 10
 Divize C: Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov 11
 ČFL: Jakub Jarkovský, obránce FK Chlumec nad Cidlinou 12
 Dorostenecké soutěže: 
 Tomáš Navrátil, předseda komise mládeže KFS 13
 OFS Hradec Králové 14

HOŘICKÁ OSLAVA

OBSAH:

Pozvaní hosté, hráči, trenéři, funkcionáři, rodiče,
diváci, sponzoři a podporovatelé klubu. Ti všichni se
sešli v Domě kultury Koruna, který hostil druhý ročník
Galavečeru hořického fotbalu. A ohlasy na akci
pořádanou fotbalovým oddílem Jiskry Hořice jsou
pozitivní. „Nadšení a bezprostřednost těch nejmenších
nás nabíjí do další práce,“ přiznává Vydra.
„Bylo to fajn,“ glosoval Václav Andrejs, předseda
krajského svazu, který byl na místě.

Po loňské premiéře, kdy se Galavečer uskutečnil v
Divadelním sále radnice, fotbalový oddíl Jiskry akci
povýšil. Dům kultury Koruna nabídl větší prostory. A
jak vidno, byl to krok správným směrem.

Co je smyslem Galavečera? „Především chceme
oficiálně přivítat v našem klubu nejmenší hráče a
hráčky z předpřípravky (letos ročníku narození 2013).
Dále hodnotíme výsledky jednotlivých týmů z
předchozího roku, oceňujeme vybrané jednotlivce
nejen za výkony, ale také za ostatní věci, které ke
sportovnímu, ale i civilnímu životu patří. Vyvrcholením
prezentace každého týmu je pak ukázka vítězného
pokřiku,“ vysvětluje Pavel Krois, hlavní organizátor
akce tohoto druhu. „Je to skutečně místo, kde se v
jeden okamžik mohou střetnout všichni pozvaní hosté,
hráči, trenéři, funkcionáři, rodiče, diváci,sponzoři a
podporovatelé klubu. Těm všem chceme veřejně
poděkovat za podporu a činnost pro fotbalový oddíl,“
pokračuje Krois.

Mimo vybraných fotbalistů byl u příležitosti
životního jubilea a za svou dlouholetou činnost
oceněn pan Oldřich Gottvald. Sekretář oddílu a člen
disciplinární komise Krajského fotbalového svazu
vloni oslavil své sedmdesáté narozeniny.           (pvh)

Vážení fotbaloví příznivci, 
pouze prvním jarním kolem

odstartovala v kraji fotbalová
sezona. Bohužel, sled událostí
posledních dnů vše změnil, a tak
jen těžko odhadovat, kdy se
sejdeme znovu na fotbalových
trávnících.
Samozřejmě, kvůli koronaviru.
Fotbal v kraji přináší aktuální

informace, ale jeho náplň se
samozřejmě odvíjí od ode-
hraných utkání. Proto v době,
kdy nebudou sehrána utkání se
předpokládá, že nebude
vycházet ani tento časopis. 
Z tohoto důvodu nebylo dosud

fakturováno předplatné, neboť
není znám vývoj jarní části
sezóny. Rozhodnutí se bude
odvíjet od rozhodnutí VV KFS. A
v každém případě vás o tom
budeme informovat.

Ale věnujme se obsahu
prvního čísla.

Situace v Česku se - logicky -
projevuje také v prvním čísle
Fotbalu v kraji. Snažili jsme se
zmapovat situaci před jarem,
většinu rozhovorů jsme pořídili
ještě před rozhodnutím o
zastavení soutěží. Proto jsou v
nich jen náznaky na nynější
situaci. Přesto si myslíme, že
jsou tato interview dostatečně
vypovídající.

Přejeme všem, abychom co
nejdříve přestáli nadcházející
období ve zdraví, a co nejdříve
se mohli těšit z fotbalových
zážitků

Za Fotbal v kraji 
Michaela Zimová
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Je pro vás zastavení soutěží
velkou ranou?

Rozhodnutí státních orgánů o
zastavení soutěží plně respektu-
jeme, zdraví musí mít přednost. V
tuto chvíli jsou soutěže přerušeny
na měsíc, v příštím týdnu pro-
běhne zasedání VV, kde se bude-
me zabývat možnými scénáři, ke
kterým může v současné situaci
dojít s vlivem na naše soutěže.
Možností je několik.
Z jara se odehrálo jedno kolo.
Takže hypoteticky. Co jste od
něj očekával?

Jarní sezona by měla být
rozhodně méně hektická než v
loňském roce. Situace divizních
týmů našeho kraje je pro nás
příznivá, všechny tři týmy jsou po
podzimu v horní polovině tabul-
ky. Mělo by se hrát převážně bez
nervozity a k vidění by měly být
zajímavé zápasy ve všech
soutěžích.
Přebor má jasného favorita.
Dotáhnou Libčany obhajobu?

Libčany v letní přestávce pře-
stavěly a omladily tým po slabším
jaru. Určitě jim to prospělo a
pokud udrží tréninkovou morál-
ku, budou jen těžko k předstižení.
Zároveň nechtějí postoupit.
Mrzí vás to?
Je to škoda pro celý region, svým

způsobem to znehodnocuje celou
soutěž. Finální rozhodnutí je na
každém týmu zvlášť. Nemyslím si,
že problém je ve financích, hlavní
rozdíl je sportovní stránka. Dát
dohromady konkurenceschopný
tým na divizi není jednoduché.
Seženeme v kraji klub, který
divizi přijme?

Jsme v kontaktu s celou širší
špičkou přeboru. Je to přání nás
všech, aby se našel tým, který by
tuto soutěž mohl důstojně hrát.
Jsou to především týmy s po-
četnou mládežnickou základnou,
dobře vedený tým Nového Byd-
žova, zlepšující se Třebeš. Pro jarní

část dala dohromady silný tým
hradecká Olympia, kde se kloubí
ligová zkušenost s mládím.
O záchranu přeboru hrají
velké kluby. Je to problém?
Dokáží se zmátořit Dobruška
či Červený Kostelec?

Dobruška to bude mít složité,
odstup je již poměrně velký. V
Červeném Kostelci prošel tým
generační obměnou, výsledky i
výkony na podzim byly nevyro-
vnané. Červený Kostelec má zku-
šené lidi ve vedení klubu, uvidíme,
zda se jim pro jaro podaří
připravit dostatečně silný tým pro
záchranu.
Velmi zajímavá situace je také
v A třídě. Koho favorizujete?

Podle mého názoru Lokomotiva
HK, pokud bude mít vždy kom-
pletní kádr na zápasy, postupové
místo bez větších problémů uhájí.
O druhé místo se bude hrát  až do
konce soutěže. Zajímavá je situ-
ace i na konci tabulky. 1.A třída
bude mít opravdu náboj.
V divizi se vyšvihl Náchod.
Může hrát o postup?
Náchod zažil snový podzim, tým

šlapal a druhé místo je zaslou-
ženou odměnou. Jaro bude složi-
tější, soupeři určitě již Náchod
nebudou podceňovat. Pokud
udrží nastoupenou výkonnost,
nevidím důvod, proč by nemohl
hrát o postup.
Zvládl by vyšší soutěž?

V Náchodě se již ČFL hrála v
minulosti, ve vedení jsou lidé, kteří
tuto soutěž zažili a mají s ní
zkušenost. K dispozici je areál,
který svou kvalitou překračuje i
třetí nejvyšší soutěž. V případě
rozumného doplnění kádru by se
určitě ČFL dala v Náchodě hrát.
Začíná s také znovu tvořit tým
pro Region's Cup. Bude mít
postupové ambice?

Po loňském úspěchu v Bavorsku
je zájem ze strany hráčů o tuto
soutěž. Tým povede osvědčená

VÁCLAV ANDREJS, PŘEDSEDA KFS:

Koronavirus vlastně paralyzoval celé Česko, fotbal nevyjímaje.
Soutěže stojí. „Plně to respektujeme,“ říká předseda KFS Václav
Andrejs. V rozhovoru se však věnuje i dalším tématům.

dvojice Miloš Dvořák s asisten-
tem Janem Mílem. Chceme se
dostat co nejdále, úspěchem by
byl již postup do základní
skupiny, která má letos probě-
hnout v září v Bosně a Hercego-
vině.
Opět se rozjíždí nábor roz-
hodčích. Jaká je mezi nimi
situace?
Situace v počtu rozhodčích se
nám podařila stabilizovat, drží-
me počty kolem 65 rozhodčích a
jsme schopni udržet obsazenost
utkání v úrovni loňských let. K
ideálu je však daleko, potřebovali
bychom mít o 20 rozhodčích více.
Chceme pro řešení této situace
udělat maximum, jedním z

Václav Andrejs na letošním Galavečeru KFS.              Foto: Lubomír Douděra

Jak dohrát soutěže? Možností je řada

možných řešení je i vytvoření
placené pozice, kde by jednou z
náplní byl i nábor rozhodčích. 
Budete řešit situaci kolem
okresních trenérů mládeže.
Jaké budou změny?

Projekt okresních GTM je
prospěšný a stejný názor mají i
naše kluby. Od 1.7. 2020 pře-
cházejí okresní GTM pod řízení
KFS. Je to logický krok, každý
region má své specifikum a tito
lidé musí řešit především problé-
my našeho regionu. V tuto chvíli
začínáme připravovat jejich pra-
covní náplň a celý systém jejich
řízení.

(fvk)
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Jak k vašemu přesunu do Do-
brušky došlo?

Na základě ukončení spolupráce s
Chlumcem jsem dlouho bez angaž-
má nezůstal a rozhodl se pro nabídku
pánů Zounara a Majera.
Nebylo ve hře setrvání v Chlumci?

Určitě ne. Každý klub má své
představy a cíle, které se nesho-
dovaly. Každopádně angažmá v
Chlumci patřilo k těm lepším. Spolu-
práce s Martinem Firbacherem a
Petrem Kyceltem měla patřičnou
kvalitu.   
Proč jste se rozhodl kývnout na
nabídku z města F.L. Věka?
S panem Zounarem a Majerem jsme

se několikrát potkali a jejich před-
stavy mají smysl. Sportovní podmín-
ky v Dobrušce jsou nadstandardní.
Dále hrála roli nejvyšší krajská soutěž,
kterou mám z loňského ročníku
načtenou. A pak je tady určitě výzva
pokusit se zachránit setrvání v
přeboru, což bude těžká písemka.  
Tým je po podzimu beznadějně
poslední. Jak vzkřísit současné
mužstvo?

Potřebujeme zpevnit celkovou hru a
přesvědčit hráče o určitých princi-
pech, návycích. V téhle situaci je třeba
si uvědomit, že ten panelák je potřeba

vyjít po schodech, nikoliv vyjet
výtahem..  
V jakém stavu jste mužstvo po
svém příchodu našel?

Standardním, nic mimořádného.
Skupina hráčů, kteří projeví emoce a
zájem pracovat. Nezkušení sportovně
nadaní mladíci ochotni se přizpů-
sobit. Zkušení rozdíloví hráči, kteří si
vyhodnotí svoji účast na trénincích v
režimu individuálního plánu tak, aby
ustáli pozici v základní sestavě. Bo-
hužel zkušených a kvalitních hráčů
na téhle úrovni ubývá a stávají se
nedostatkovým zbožím. A v situaci,
kdy jste na posledním místě, je téměř
nemožné někoho přivést, protože
hráči nechtějí vkládat svoje jméno a
riskovat možný sestup.
Jak probíhala zimní příprava. Byl
jste s ní spokojený?

Mladíci, kteří fotbal mají rádi, tak na
naše setkání (tréninky) chodili a nás
bavilo s nimi pracovat. Zápasy byly
povedenější a špatné, a to jak
výsledkově, tak herně. Já osobně
vidím od prvního tréninku progres u
mladíků, takže mi to dává smysl.
Co současnému mužstvu chybí k
tomu, aby hrálo ve vyšších pa-
trech tabulky?

Především zkušenost a konkurenční

PETR JÁNSKÝ, TRENÉR DOBRUŠKY: 

V zimě roku 2019 usedl na lavičku Chlumce nad Cidlinou, kde vedl tým
v krajském přeboru. O rok později už přijal další výzvu. Fotbalisty
Dobrušky vede nový trenér Petr Jánský. A má jasný cíl. Zabojovat o
záchranu Votrok krajského přeboru. „Bude to těžká písemka,“
uvědomuje si kouč s minulostí v FC Hradec Králové, Holicích či
Kosičkách. 

prostředí.
Jak vidíte šance Dobrušky smě-
rem k záchraně nejvyšší krajské
ligy?

Nic nebalíme. A chceme tlačit na
týmy nad námi, že je do poslední
chvíle o co hrát. Tak uvidíme, co z
toho vznikne.
Na čem po vašem příchodu s
týmem nejvíce pracujete?

Já bych nic nevyzvedával a neo-
bjevoval. Fotbal je jednoduchá hra
založená na jednoduchých princi-
pech. Věnujeme se standardnímu
tréninkovému procesu a přesvědču-

Petr Jánský, nový trenér Dobrušky.                                             Foto: Archiv P. J.

PETR JÁNSKÝ

Narozen: 4. března 1970 v Hradci
Králové.
Hráčská kariéra: Spartak Hradec
Králové, Slavia Hradec Králové, VTJ
Nové Město, Bystřian Kunčice.
Trenérská kariéra: FC Hradec
Králové, VTJ Nové Město, Sokol
Praskačka, Olympia HK, Slavia HK, FC
Nový HK, Holice, Třebechovice, Ko-
sičky, Chlumec n. Cidlinou.
Největší úspěchy: 2x vítěz východo-
českého poháru dorostu, vítěz
Poháru Jaroslava Míchala, postup s
Kosičkami do krajské soutěže.

Co chybí? Hlavně zkušenost a konkurence

Petr Jánský má pomoci Dobrušce k záchraně krajského přeboru.                                                                 Foto: Archiv P. J.

jeme hráče, že pokud budou pra-
covat, dostaví se odměna.
Co obecně očekáváte od jarní
části přeboru? Po pozastavení
soutěže zatím není jisté, jak bude
vypadat..

Pokud se bude hrát a společnost
ustojí šíření koronaviru, což je větší
průšvih než být úspěšný na sporto-
vním poli, tak dle kvalitní práce Petra
Průchy RMSK Cidlina doběhne na
prvním místě a Olympia bude hodně
tlačit na špici. U zbytku ostatních
týmů rozhodne kvalita hráčského
kádru a momentální forma.
Jaké cíle jste si se svým novým
týmem stanovil vy sám?
Abychom měli o co hrát až do
posledního kola.

(pvh)
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Po podzimu se pohybujete na
vrchních příčkách tabulky. Pa-
nuje spokojenost?
Spokojeni určitě jsme. Osobně si ale

myslím, že jsme mohli uhrát více
bodů. Některé zápasy jsme zbytečně
remizovali. Naštěstí se nám dařily
penalty a Michal Puš vždy nějakou
chytil.
Pyšníte se nejlepší defenzivou. 

Jsme za to rádi. Hrajeme poctivě
dozadu a neděláme zbytečné chyby. 
Jaké jsou nynější cíle klubu?  
Postoupit určitě chceme. Je tam ale

více týmů, které mají tyto ambice.
Budeme se snažit ještě prohnat
Lokomotivu v boji o první místo.
Zároveň se ale musíme koukat za
sebe. 
Považujete hradeckou Lokomo-
tivu za hlavního favorita? 
Mají to dobře rozehrané. Jsou první

v tabulce, takže favoritem nejspíše
jsou. Mají dobrý tým. Na jaře se jim
budeme snažit oplatit podzimní
porážku.

V minulé sezoně si Sobotka
poprvé vyzkoušela krajský pře-
bor. Jaký rozdíl teď v nižší
soutěži pociťujete?

Přebor je určitě fotbalovější,
rychlejší, týmy jsou lépe takticky
připraveny. V 1. A třídě je to hodně o
soubojích.
Do týmu před sezonou přišly
posily z Jičína. Jaké změny se v
kádru urodily přes zimu? 

Příchodem Michala Puše do brány
jsme získali opravdu velkou posilu.
Neskutečně nám pomáhá a hraje
výborně nohama. Ostatní kluci mají
také velkou kvalitu. V zimě jsme
přišli o dva hráče základní sestavy.
Bohužel jsme nikým neposílili a
několik kluků je na marodce.
Jaký herní styl současnou So-
botku charakterizuje? 

V zimě jsme zkoušeli nové
rozestavení. Uvidíme časem, jak se
nám ho bude dařit praktikovat v
ostrých zápasech. Tým máme
založený na velké bojovnosti. Nikdo

OLDŘICH KNOBLOCH, ZÁLOŽNÍK SOBOTKY: 

Je jedním ze základních stavebních kamenů sestavy. Záložník
Oldřich Knobloch pomáhá svému mateřskému klubu ze Sobotky k
velmi dobrým výkonům. Mužstvo, které v minulé sezoně stihl sestup
z elitní krajské ligy, se po podzimní části AM Gnol 1. A třídy umístilo
na druhém místě tabulky a netají se těmi nejvyššími ambicemi.
„Podobné cíle ale bude mít více týmů,“ předpokládá tvořivý
středopolař. Věří, že jaro po nucené pauze zase začne. „Mrzí mě, že se
nehraje, ale je to rozumné řešení, jelikož se tento virus šíří velice rychle
a na zápase se schází poměrně dost lidí.“

z nás nechce prohrát jediný souboj.
Vy sám nastupujete ve středu
zálohy. Je to váš oblíbený post? 

Určitě. Tento post hraji odmalička.
Více se zaměřuju na defenzivu. Jsem
hodně ve hře, a to mi vyhovuje.

Oldřich Knobloch (vpravo) odehrál v Sobotce celou kariéru.
Foto: Archiv O. K.

OLDŘICH KNOBLOCH

Narozen: 28. února 1994 v Mladé
Boleslavi.
Hráčská kariéra: SK Sobotka.
Oblíbený klub: Borussia Dortmund.
Největší úspěch: Vítěz 1. A třídy.

Věřím, že na konci oslavíme postup 

SK Sobotka, jeden z favoritů I. A třídy. Foto: Archiv O. K.

Celou kariéru jste zatím odehrál
právě v Sobotce. Na jaké období
zde vzpomínáte nejraději? 
V Sobotce jsem doma. Vyhraná 1. A

třída byla zatím nejvíc, co jsem zažil.
Byla to super sezona. Výborná
zkušenost byl i rok v přeboru. Já
doufám, že se tam po sezoně
vrátíme a nebude to pouze na rok. 
Jaká bude jarní část sezony?

Snad se začne. Očekávám těžké
zápasy. Soupeři se na nás budou
chtít vytáhnout. Pevně však věřím,
že na konci sezony budeme slavit
postup.
Co vaše fotbalové plány a cíle?

Chci zažít co nejvíce úspěchů se
Sobotkou. Pokud postoupíme, tak
se chci na delší čas usadit v krajském
přeboru. Odcházet se nikam ne-
chystám. 

(pvh)
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Jaká panuje v kabině Nové-
ho Města po nevydařeném
podzimu nálada?

V kabině je i přes nevydařený
podzim dobrá nálada. Řekl
bych, že se nám podařilo vytvo-
řit dobrou partu, která si půjde
za svým cílem. Věříme, že se
začne hrát, ale teď samozřejmě
řešíme důelžitější věci.
Co stálo za neúspěchem va-
šeho týmu v podzimní části?

Hlavní příčinou bych viděl
nedostatečný trénink. Když už
jsme se jednou za čas sešli, tak ve
velmi malém počtu. Vedle toho
máme velmi mladý kádr. Hráči
ročníku 2000 teprve získávají
zkušenosti s mužským fotbalem. 
Dalo by se na ní najít přeci
jen něco pozitivního?

Už jsem to trochu naznačil. Za
pozitivní považuji hlavně fakt, že
se nám podařilo vytvořit skvělou

partu, která táhne za jeden pro-
vaz. 
Zaznamenal tým během zi-
mní přestávky nějaké hráč-
ské změny nebo změny ve
vedení?

Trenér a vedení týmu zůstalo
beze změny. Do týmu přišel
útočník Erik Berger z České Ska-
lice, který týmu určitě pomůže
svojí bojovností, nasazením, ale
i zkušenostmi.
Jak v Novém městě proběhla
zimní příprava a jak jste s ní
byl spokojený?

Zimní příprava začala vcelku
brzy a byla poměrně náročná.
Hodně jsme běhali a určitě
splnila svůj účel. Důkazem jsou
dobré výsledky v přípravných
utkáních. 
Je tým na záchrannou misi
připravený? Jste připravený
vy?

BORIS MARKARJANC, OBRÁNCE NOVÉHO MĚSTA:

V Novém Městě se po podzimní částí opět vyrovnávají s
tlakem, který s sebou přináší sestupová místa. Tým, který v
nedávné minulosti bojoval o záchranu krajského přeboru, se
dnes však potácí v sestupových vodách AM Gnol 1. A třídy.
Řízný obránce Boris Markarjanc však v záchranu svého týmu
pevně věří. Dle jeho slov se v kabině po podzimní části
utvořila skvělá parta, která pro setrvání v soutěži udělá
maximum. 

Tým na záchranu připravený je,
alespoň podle mého názoru.
Věřím, že jsme pro to všichni
ochotni udělat maximum. 
Je záchrana 1. A třídy jedi-
nou ambicí pro nadcházející
část sezony?
Určitě ano. 

A jaké jsou vaše fotbalové
ambice?

Mojí ambicí je hrát vyšší sou-
těže. Nejprve je ale třeba získat
dostatek zkušeností a taky
nějakou tu nabídku (smích).
V minulosti jste oblékal dres
hned několika týmů z kraj-
ského přeboru. Proč jste si, i
vzhledem ke svým ambicím,
vybral právě Nové Město?

Byla to shoda okolností a
náhod. Tehdy jsem do poslední
chvíle vlastně nevěděl, kde budu
hrát. Trenéra Dudka jsem již v té
době znal, a tak jsme se do-
mluvili, že to v Novém Městě
zkusím. 
Za svou kariéru jste již na-

Boris Markarjanc, obránce Nového Města.                             Foto: Archiv B. M.

BORIS MARKARJANC

Narozen: 2. listopadu 1999.
Mateřský klub: FC Slavia HK.
Hráčská kariéra: FC Slavia HK, FC
Olympia HK, FC Slavia HK, TJ Sokol
Třebeš, SK Libčany, FK Žamberk, FK
Jaroměř, MFK Nové Město n. Met.
Oblíbený tým: West Ham United.
Největší úspěch: Start za národní
tým Arménie do 19 let.

Tým je na záchranářské boje připravený

Boris Markarjanc působil také v Jaroměři.                              Foto: Archiv B. M.

stupoval ve velkém množ-
ství týmů. Jak si vysvětlujete
vaše časté měnění dresů?

V mládeži jsme se přesouval
mezi Slavií a Olympií kvůli tre-
nérovi Suchomelovi, kterého
velmi uznávám. V Třebši jsme se
úplně nepohodli, ale přesto
považuji ten půlrok za přínosný.
Tehdy jsem už chtěl zkusit do-
spělý fotbal, a tak jsem šel do
Libčan. Moc jsem tam toho ale
neodehrál a přesunul jsem se do
Žamberku a následně Jaro-
měře. 

(dj)
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Kdo byl oceněn na Galavečeru KFS v Hradci?

Fotbalový starosta roku - cena Miloše Jóna Cena Jana Modřického

Cena Fair play

Junior cena - Kategorie přípravek
Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová, Lubomír Douděra

XI. Deníku 2018-19 Trenér kategorie mládeže - cena Josefa Součka

Zvláštní cena Fotbalu v kraji

Zvláštní cena Královéhradeckého KFS
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Zatím se kvůli epidemii nehra-
je. Mrzí vás to?

Samozřejmě je to komplikace a
nepříjemná situace, ale musíme ji
respektovat, přeci jen zdraví je
přednější. Uvidíme, kdy se soutěž
zase rozběhne a jakým způsobem
se dohraje.
Panuje po podzimní části s
umístěním spokojenost nebo
jste pomýšleli výše?

Třetí místo je asi reálným odra-
zem našeho mladého týmu. Mo-
žná jsme mohli být o příčku výš.
Suverénem jsou Skřivany. V
čem měly navrch oproti ostat-
ním týmům?

Nemyslím si, že by byly úplně
někde jinde. Určitě mají svoji
kvalitu, ale hlavně hrají účelový a
efektivní fotbal, který třeba není
tolik líbivý pro diváky, ale přináší
jim body. U nás je tomu třeba
naopak (smích).
Na kontě máte čtyři porážky.
Která mrzí nejvíce?

Nejvíce asi ta poslední v Dolní

Kalné, kde to s fotbalem, vzhledem
k hrací ploše, nemělo vůbec nic
společného. Zhruba po dvaceti
minutách se hřiště změnilo na
bahenní tankodrom a jediné, o co
se mohlo hrát, byla soutěž v délce
skluzu, což když chcete hrát fotbal,
úplně k sobě nejde.
Jak probíhala zimní příprava?
Začali jsme na konci ledna, to pro

mě znamenalo, že jsem poprvé v
životě měl v zimě pauzu neu-
věřitelné tři měsíce (smích). Jinak
probíhala celkem standardně.
Využívali jsme hodně atletický
ovál a umělou trávu, občas rege-
neraci v bazénu. Sehráli jsme pár
přátelských utkání, prostě klasika
(usměje se). 
Jaký cíl jste si stanovili pro
jarní část?

Chceme atakovat nejvyšší příčky
a hrát pěkný fotbal, aby chodilo co
nejvíce fanoušků.
Jaké změny v kádru během
zimy proběhly?

Po odchodu Jirky Poděbrad-

ONDŘEJ JANOUCH, OPORA NOVÉ PAKY: 

Většinu kariéry odehrál na postu útočníka. Ondřej Janouch,
robustní forvard, jenž si zahrál i třetí nejvyšší soutěž, však v této
sezoně převážně nastupuje na pozici stopera. Fotbalistům Nové
Paky patří třetí místo tabulky skupiny A JAKO I. B třídy. „Hlavní je,
že mají kluci do fotbalu chuť,“ říká dvaatřicetiletý fotbalista, který
v kariéře nosil dres Nového Bydžova či Dvora Králové.

ského, Milana Ponikelského a
zapojení dorostenců do kategorie
dospělých máme poměrně hodně
mladý tým, který teď v zimě opustil
ještě Tomáš Haken. Hlavní je, že
kluci mají chuť do fotbalu a
postupně se budou zapojovat do
zápasů, čímž nasbírají zkušenosti
a pak můžou táhnout Paku do
vyšších soutěží.
V Pace už nějaký čas působíte
Jaké máte s klubem ambice?

Ondřej Janouch, útočník či stoper Nové Paky, se snaží prosadit proti
obraně soupeře.                                                                                  Foto: Archiv O. J.

ONDŘEJ JANOUCH

Narozen: 30. listopadu 1987 v Jičíně. 
Hráčská kariéra: Třešňový květ Žlu-
nice, RMSK Cidlina, FK Nový Bydžov,
FC Hradec Králové, 1. FK Nová Paka,
SK Union, TJ Dvůr Králové n/L, 1. FK
Nová Paka.
Úspěchy: Postup do ČFL, fotbalista
roku RMSK, postup do ligy dorostu,
odehrané sezony v divizi, vítěz
několika mládežnických mezinárod-
ních turnajů, rodina a dcera Adinka. 

Rozhodně chceme atakovat nejvyšší příčky

Ondřej Janouch kopal také divizi za Dvůr Králové.                                                                                             Foto: Archiv O. J.

V Pace jsem velice spokojený -
super parta, výborné vedení.
Chodím si sem rád zahrát. Ambice
jsou asi hlavně, aby mi drželo
zdraví a fotbal mě pořad bavil
(směje se). Pokud by se třeba
postoupilo, jedině dobře.
V kariéře jste okusil vyšší sou-
těže. Jaké období se pro vás
stalo nezapomenutelným? 

Těžko vybírat jednu sezónu.
Všude, kde jsem byl, jsem byl
opravdu rád a na všechno vzpo-
mínám jen v tom nejlepším. Ale
pokud bych měl opravdu něco
vypíchnout, byla by to postupová
sezóna do ČFL v roce 2014. To bylo
opravdu výjimečné, včetně oslav v
Chorvatsku (směje se).

(pvh)
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Kdybyste se měl ohlédnou za
podzimní částí, kterou Nový
Hradec skončil na druhém mí-
stě. Jak byste ji zhodnotil?

Cíl sedmadvaceti bodů jsme
splnili, takže podzimní část hodno-
tím pozitivně. Rozjezd byl trošku
pomalejší, ale pak už to bylo lepší a
přicházeli důležité výhry za tři body. 
Bylo druhé místo zasloužené? 

Určitě ano. Na domácí půdě jsme
neprohráli ani jednou a z venku
máme jen tři porážky. 
Co vám chybělo na první Kosi-
čky?
Zápas s nimi jsme si prohráli úplně

sami. Vedli jsme 3:1 a místo toho,
abychom drželi balon a pohlídali si
to, tak jsme se zbytečně moc hrnuli
dopředu. Z toho vyplynuly naše
čtyři chyby v obraně - a byla z toho
prohra 3:5. Jestli chceme postoupit,
tak se nám tohle stávat nesmí. 
Máte potřebnou kvalitu se na
vrchol tabulky dostat?

V týmu máme dost kvalitních hrá-
čů, co nastupují pravidelně. Z těch
zkušenějších třeba Michal Černý,
nebo nejlepší střelec Martin Šmíd.
Potom určitě z mladých Jan Za-
hradníček a z dorostu Jan Karel,
Jan Ležík nebo můj fotbalový brá-
cha Tomáš Mihulka, který upřed-
nostnil hraní za chlapy před do-
rostem. 

Vy osobně v postup věříte?
Samozřejmě věřím. Lidé na kopci si

zaslouží zpátky 1.A třídu.
Jak proběhla na Novém Hradci
zimní příprava? Byl jste s její
kvalitou spokojený.
Bohužel jsem kvůli práci nebyl moc

její součástí, ale když už jsem byl,
tak byla kvalitní. 
Došlo k nějakým změnám v
kádru nebo realizačním týmu? 

V průběhu podzimu se k nám
připojil Jan a Láďa Štočkové. Teď v
zimě přišel brankář Lukáš Voltr a
Pavel Novák, který ještě před rokem
hrál za Převýšov.
Před podzimní částí jste vy-
hlásili boj o návrat do 1. A třídy.
Vaše cíle se nejspíš nezměnily.

Cíl zůstává stejný. Když do toho
dáme kousek srdíčka a budeme
bojovat jako jeden tým, tak se nám
to určitě povede. Uděláme pro to
vše, co bude v našich silách. 
Na Nový Hradec jste se po le-
tech ve Chvojenci a Býšti vrátil.
Jak jste momentálně v týmu
spokojený?

Kabina i trenér jsou na Novém
Hradci momentálně super. Ať už
vyhrajeme, nebo prohrajeme, po
zápase se jde prostě na pivo. Minule
to v rozhovoru zmínil Martin Šmíd:
Jak říká Míša Černý, výhra se musí

DAN HOZÁK, ZÁLOŽNÍK NOVÉHO HRADCE:

Nový Hradec na podzim vykročil vstříc svému jedinému letošnímu
cíli, kterým je návrat do 1. A třídy. Do jarní části měl vstoupit ze
druhého místa tabulky skupiny B JAKO I. B třídy jako hlavní
pronásledovatel vedoucích Kosiček. „Nálada je v kabině dobrá,“
říká Dan Hozák, odchovanec Nového Hradce.

oslavit a prohra probrat. 
Vidíte svou fotbalovou budou-
cnost na Novém Hradci? Co
vám na týmu vyhovuje?

Dokud tu bude super parta a
budeme mít všichni stejné cíle, tak
to vidím na dlouho. Vyhovuje mi

Dan Hozák, záložník Nového Hradce.                                       Foto: Archiv D. H.

DAN HOZÁK

Narozen: 3. října 1994.
Mateřský klub: FC Nový HK.
Hráčská kariéra: Olympie HK,
Chvojenec, SK Býšť, FC Nový HK.
Oblíbený tým: Manchester United.
Největší úspěch: Ten teprve letos
přijde - postup do 1. A třídy.

Lidé na kopci si zaslouží zpátky A třídu

Tým Nového Hradce by se rád vrátil do I. A třídy.                                                                                               Foto: Miloš Kittler

to, že si to mám s kým dát do nohy
a vím, že když někomu nahraju, tak
mi to vrátí. 
Proč jste se vrátil?
V Býšti jsem rok a půl kvůli zranění

nehrál, a když jsem se konečně
vrátil na trávník, řekl jsem si, že
bych chtěl hrát něco víc než IV.
třídu. Šel jsem to zkusit na Nový HK
s tím, že budu chodit za B tým a
třeba dostanu šanci i v áčku. Chytil
jsem se a dopadlo to tak, že hraji za
A tým a rezervě chodím pomáhat. 
(dj)
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Jak na minulý ročník turnaj
vzpomínáte?

Na takový zážitek se nadá
zapomenout. Vlasně až postu-
pem času nám dochází, co
kluci dokázali.
Co bylo klíčem k úspěchu?
V čem byla síla vašeho tý-
mu?

Sešla se výborná parta kluků,
která od začátku kvalifikace
šla za postupem. Když se k to-
mu přidala fotbalová kvalita,
kterou kluci měli, tak už je k
úspěchu jen kousek. Všichni
hráči byli pozitivně naladěni, a
v každém utkání táhli všichni
za jeden provaz. Dávali do
utkání všechno. Hráčům bylo
prakticky jedno, jestli hraje,
nebo sedí s námi na lavičce. I
když jsme nakonec velkému

úspěchu byli opravdu blízko,
ale nedotáhli jsme to, dle
mého názoru jsme Králové-
hradeckému regionu dobré
jméno udělali. Děkujeme! 
Jak se těšíte na další
ročník? Začal jste již s
přípravou týmu?

Těšíme se moc. Měli jsme už i
naplánovaný sraz před pr-
vním utkáním, ale v součastné
době nevíme, jak to všechno
bude probíhat.
Plánujete zásadnější hráč-
ské změny?

Nějaké budou, ale kostra
týmu bude vcelku stejná. Na
nominaci má samozdřejně ve-
dle jiného vliv zdravotní stav
vybraných hráčů.
Trutnov, který vedete v di-
vizi C, se po podzimní části

MILOŠ DVOŘÁK, TRENÉR TÝMU PRO REGION’S CUP:

Trutnov je tradičním účastníkem divize C. Přes sestupové
starosti, které si v nedávné době v klubu prožili, se mo-
mentálně těší dobré formě. Po podzimní části se nachází
v klidném středu tabulky, a kdyby byly jeho výkony ještě
vyrovnanější, mohl by se podle trenéra Miloše Dvořáka
pohybovat ještě výš. Vedle dobrých výsledků Trutnova
dělá trenérovi radost ještě výběr Královéhradeckého
kraje, který v loňském ročníku Region's cupu padl až před
branami evropského finále v Německu. Navíc začaly
přípravy na letošní ročník.

nachází v klidném středu
divizní tabulky. Jste s uply-
nulou částí sezony spoko-
jený?

Hodnotíme ji jako vcelku vy-
dařenou. Jak výsledkově, tak v
některých utkáních i herně. V
domácím prostředí se nám
dařilo mimo utkání s prvním
Vysokým Mýtem. Naopak
venku byla naše utkání hodně
nevyrovnaná.
Je současná pozice Trutno-
va zasloužená? 
Kdybychom měli konstatnější

výkonnost, tak bych mohli
podle mého názoru pomýšlet
na lepší umístění. 
Jak v Trutnově proběhla zi-
mní příprava? 

Připrava začala šestého le-
dna a scházeli jsme se čty-
řikrát v týdnu. Vedle toho jsme
měli několit přátelských utká-
ní a absolvovali také krátké
soustředění. Bohužel máme

Miloš Dvořák vede v divizi C Trutnov.                               Foto: fotojiripetr.com

Kostra bude podobná minulému výběru

Trenér Miloš Dvořák na lavičce krajského výběru při utkání se
Španělskem na finálovém turnaji Region’s Cupu.              Foto: Michal Malý

stále některé hráče zraněné
nebo teprve po zranění za-
čínají.
Byl jste s ní spokojený?

Když pominu zranění hráčů,
tak probíhala podle našich
představ. Odehráli jsme devět
přátelských zápasů s kvali-
tními týmy (6 x ČFL a 3 x KP).
Je tým na druhou část
sezony dobře připravený?

Jak už jsem řekl, s přípravou
jsme spokojení. Jak jsme ale
doopravdy na soutěž připra-
vení, ukážou až soutěžní ut-
kání. Snad se soutěž po nuce-
né pauze zase rozběhne.
Změnily se nějak vaše cíle
od úvodu šoutěže?
Cíle jsou pořád stejné. Cheme

se pohybovat v co nejvyšších
příčkách tabulky a hrát fotbal,
který baví jak samotné hráče,
tak fanoušky.                      

(dj)
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JAKUB JARKOVSKÝ, STOPER CHLUMCE: 

Za béčko půjdu vždy, jsme přece jeden tým
V Chlumci to šlape. To jest po podzimní části sezony České
fotbalové ligy naprosto nezpochybnitelný fakt. Po nekompletně
odehraném šestnáctém kole patří týmu Jana Krause čtvrté místo
tabulky. Dlouholetým stabilním článkem a oporou týmu, který do
minulé sezony fungoval pod hlavičkou Převýšova, je obrovitý
obránce Jakub Jarkovský. Dvě stě tři centimetrů vysoký stoper
pomohl Převýšovu před lety k památnému pohárovému postupu
přes pražskou Slavii a letos byl u dalších dvou vyřazení ligových
klubů i u památné bitvy s Plzní.

Jakube, Chlumci se v dosa-
vadním průběhu ČFL dařilo. A
potvrdil to i úspěšný vstup do
jara.

Myslím, že čtvrté místo v tabulce
mluví za vše. Vstup do jara nám
vyšel výborně, ale soutěž byla
bohužel zastavena. Nedá se však
nic dělat.
Před sezonou se třetí liga
stěhovala do Chlumce. Jaké
pozitivní změny pro vás přesun
znamenal?
Určitě v zázemí, stadion patří mezi

nejlepší ve třetí lize, což se o
Převýšově říci nedá. Chlumci třetí
liga sluší.
S čím Chlumec vstupoval do
jarní části České fotbalové ligy?

Předsezonní cíl byl střed tabulky,
což se zatím daří, myslím, že je
šance a tým na to, abychom byli v
první pětce. A bavit fotbalem
diváky jako na podzim.
Je současný tým ten nejlepší,
který se v Převýšově, potažmo
v Chlumci sešel?

V týmu působím s Radkem Petrem
nejdéle, už patnáct let, ale nemyslím
si, že je tým nejlepší. Když v Převýšově
byla farma Hradce Králové, dokázal
se sejít kvalitnější tým. Současný tým
má ale také svoji kvalitu. Jsou zde
zkušení hráči, dobrá střední generace
a šikovné mládí. Všichni tahají za
jeden provaz..
Objevil jste se také v dresu
rezervního týmu. Je vize taková, že už budete působit

spíše v krajském přeboru?
Vize od klubu v zimě taková byla.

Byl jsem osloven, abych se více
zapojil do fungování B týmu a byl k
ruce trénéru Hrabíkovi. Ale na to
jsem se zatím necítil a chtěl jsem
zůstat jako hráč A týmu. A za B tým
jsem odehrál dva zápasy, protože
jsem byl nominován a půjdu vždy,
když bude třeba. Jsme přeci jeden
tým.
Na podzim jste si udělali skvělé
jméno v MOL Cupu. Vyřadit dva
ligové týmy, to se jen tak něko-
mu nepovede.

Ano, pohár nám vyšel výborně. Je
fajn odehrát tři zápasy proti
ligovým týmům a dvakrát odejít
jako vítěz a jednou poražený až v
prodloužení s Plzní, která ještě před
rokem hrála Ligu mistrů.
Co byste řekl k utkání se
slavnou Plzní? 

Předvedli jsme skvělý týmový

výkon a byli jsme Plzni více než
vyrovnaným soupeřem, i když už
nám ke konci docházely síly.
Divákům, kteří přišli na stadion, se
zápas musel líbit - a že jich nebylo
málo. Bohužel ale také museli
vidět, že rozhodčí Berka byl pro
postup Plzně (směje se).  
Jak jste si účinkování v poháru
jako tým užili?

Myslím, že skvěle. Když vám po
zápase tolik fanoušků tleská a
gratuluje, je to super pocit.
Na jaký typ útočníka se vám
hraje nejhůře?

Asi nerozhoduje, o jaký typ hráče
se jedná. Ovšem rychlý a malý hráč
je nepříjemný.
Prozradíte, jaké jsou vaše
fotbalové plány do dalších
sezon?

Chci se bavit fotbalem, co to jen
půjde, zůstat zdráv a předávat
zkušenosti mladším. 

(pvh)

Chlumec na podzim vyřadil v poháru například Příbram, na Jakuba Jarkovského si
nepřišel ani útočník Radek Voltr, odchovanec Hradce.

Foto: Archiv J. J.

V pohárové bitvě se silnou Plzní, již Chlumec neuvěřitelně potrápil, Jakub
Jarkovský bránil i Jean-Davida Beauguela.                                                  Foto: Archiv J. J.

JAKUB JARKOVSKÝ
Narozen: 20. června 1985 v Městci Králové. 
Výška/váha: 203 cm, 96 kg.
Hráčská kariéra: SK Městec Králové, RMSK Cidlina Nový Bydžov, SK Převýšov, FC Slovan
Liberec, SK Převýšov, FK Chlumec nad Cidlinou.
Oblíbený klub/hráč: FC Real Madrid/Ronaldo, Ramos. 
Největší úspěchy: Vyřazení Slavie Praha a vstřelení dvou branek v tomto utkání, zkouška
hrát fotbal na profesionální úrovni.
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Musíme věřit tomu, že situace s ko-
ronavirem se stabilizuje a opatření
vydaná vládou ČR již nebudou
prodlužována.

Každopádně jarní část bude
zejména z tohoto důvodu velmi
náročná, neboť volných termínů k
odehrání zrušených utkání moc na
výběr není. Je nutné situaci sle-
dovat a řídit se doporučeními a
rozhodnutími řídícího orgánu kraj-
ských soutěží.

Všem funkcionářům, trenérům,
hráčům a ostatním činovníkům klu-
bů předem děkujeme za vstřícný
přístup při řešení fotbalových
následků této zcela mimořádné
situace.

Organizace jarní části
Premier Steel 1. krajská liga U19 se
hraje v jedné skupině o 10
účastnících, základní část bude
dohrána ještě na jaře, kdy na 14
podzimních kol bude navázáno
ještě čtyřmi jarními. Po 18 kolech
bude soutěž rozdělena na dvě
skupiny, šestičlennou finálovou 
(1.-6. místo po zákl.části) 
a čtyřčlennou o umístění 
(7.-10.místo po zákl.části).
Před rozehráním jarních dohrávek

je situace v tabulce poměrně
čitelná, byť ve hře je ještě dvanáct
bodů, tak postavení první šestky
(Nový Hradec, Vrchlabí, Před-
měřice/Hořiněvěs, Chlumec/RMSK
B, Rychnov, Č. Kostelec) se zdá být
již neohrozitelné. Ve finálové sku-
pině se bude hrát dvoukolově ka-
ždý s každým, ve skupině o umí-
stění pak tříkolově každý s každým.
Body a skóre ze vzájemných utkání
ze základní části se přenášejí do
jarních skupin 

Genext 2. krajská liga U19 se hraje
již od úvodu jarní části ve dvou
skupinách, které se utvořily po
podzimní části, ve skupině finálové
a ve skupině o umístění.

Do finálové skupiny se probo-
jovala první čtyři mužstva po
podzimní části a jaro slibuje velmi
napínavý boj o celkového pře-
borníka, neboť týmy na prvních
čtyřech místech (Rudník, Chomu-
tice/Skřivany, Babí/Velké Poříčí a
Dvůr Králové/Bílá Třemešná) mají
téměř shodnou výchozí pozici.

Ve skupině o umístění jsou karty
rozdány poměrně jednoznačně
také. První čtyři mužstva v tabulce
(Kunčice/Kobylice, Železnice/Ro-
bousy, Stěžery, Pilníkov/Staré Buky)

DOROSTENECKÉ SOUTĚŽE:

O uplynulém víkendu se měl rozjet kolotoč krajských mládežnických
soutěží, bohužel vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v naší
republice se všechna soutěžní utkání odkládají. První zápasy, pakliže
se situace nezmění a rozhodnutí vlády ČR nebude revokováno, bude
možné sehrát až v sobotu 11. dubna 2020.

mají dostatečný náskok a o pr-
venství ve skupině si to rozdají
mezi sebou.

AT Consult 1. krajská liga U17
bude stejně jako první liga U19
dohrána čtyřmi koly základní části
v jarní části a poté bude soutěž
rozdělena na finálovou skupinu (1.
- 5. mužstvo z každé skupiny po
zákl.části) a na skupinu o umístění
(6. - 10. mužstvo z každé skupiny
po zákl.části). Ve skupině A má
téměř jistotu postupu do finálové
skupiny čtveřice Nový Hradec,
Jičín, Slávia HK/Malšova Lhota a
Roudnice/Kunčice, ve skupině B si
to o pět postupujících rozdá še-
stice Vysoké Mýto, Poříčí/Babí, Bro-
umov, Borohrádek, Dobruška/O-
počno a Přelovice. 

Zimní poháry mládeže
Zimní přestávku vyplnily poháry
mládeže v jednotlivých kate-
goriích, hrálo se v měsících únor,
březen v tříčlenných skupinách na
umělých trávnících.
U19 – do osmifinále (hraje se ve
středu 29.4.) postupují:
Vrchlabí, Rudník, Úpice, Červený
Kostelec, Dvůr Kr./B.Třemešná, Ja-
roměř, Předměřice/Hořiněves, 
N.Hradec, Chlumec/RMSK B, Žele-
znice/Robousy, Třebechovice, Kun-
čice/Kobylice, Kostelec/Častolo-
vice, Babí/Velké Poříčí, Rychnov,
Vamberk.

OBNOVENA ČINNOST
PRACOVNÍ SKUPINY

Na základě rozhodnutí VV KFS byla
obnovena pracovní skupina,
zabývající se problematikou
problémových kategorií dorostu a
starších žáků.
Předsedou pracovní skupiny je
Vladimír Blažej, členové pak Marek
Pilný, Ladislav Brož, Martin Zbořil,
Tomáš Navrátil a Miloš Exnar. Na
jednání pracovní skupiny budou
pravidelně zváni krajský GTM a
všichni okresní GTM. První schůzka
pracovní skupiny proběhla v pondělí
9. března v Hradci Králové.

Jaro bude náročné, termínů nebude moc
U17 – do osmifinále (hraje se ve
středu 29.4.) postupují:
Vrchlabí, Červený Kostelec/Velká
Jesenice, Jičín, Nová Ves/Košťálov-
Libštát, Nový Hradec, Vysoké Mýto,
Dobruška/Spartak Opočno, Slavia
HK/Malšova Lhota, Hořice, Roudni-
ce/Kunčice, Velké Poříčí/Babí,
Broumov, Přelovice, Borohrádek,
Javorka/Miletín, Hořiněves.
Semifinále pohárů je na programu
ve středu 20.května, finálové tur-
naje budou sehrány v sobotu
20.června, místa konání budou
upřesněna na základě výběrových
řízení. 

Tomáš Navrátil, předseda
komise mládeže

Na galavečeru KFS v Hradci Králové byli vyhodnoceni i dorostenečtí bombeři: KP staršího dorostu – Dominik Flígr (Nové Město - 34 branky), KS staršího
dorostu – Vojtěch Kříž (Chlumec - 35 branek), KP mladšího dorostu – Lukáš Holer (Jičín - 54 branky).                                        Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová
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ŠAMPÁŇO CUP:

V Předměřicích vládli veteráni FC Hradec
Již 38. ročník Šampáňo cupu, který tradičně pořádal Bohumil
Lemfeld ve spolupráci s Okresním fotbalovým svazem Hradec
Králové a za podpory Klenot Měšťanského pivovaru Hradec
Králové, proběhl v krásné předměřické sportovní hale. Setkání
generací hráčů nad 35 let se opět vydařilo.  

Na tomto turnaji se představilo
tentokrát devět družstev:
Vinotéka na pěší, Omnirecord,
Lesy, Severka, Lokomotiva
Hradec, po dvouleté přestávce
Garda FC Hradec Králové, nově
Malšovice, Třebeš a dorost
bývalé Rudé hvězdy Hradec
Králové, který už poněkud
zestárnul.

Dohromady tak bylo k vidění
26 utkání hraných 1 x 12 či 1 x
16 minut. Primát vybojovala
Garda FC Hradec, stříbrné skon-
čily hned dva týmy Malšovice a
Třebeš, když měly shodné body,
skóre i vzájemný duel.  

V jednotlivých mužstvech
nastoupila celá řada vynika-
jících fotbalových osobností a v
publiku byly k vidění trenérské i
hráčské legendy (např. Škorpil,
Kotal, J. Rolko, A. Rolko, Kulič,
Podhajský, Krejčík, Holub, Jukl,
Plašil, Dapecí, Merkl, Kyral,
Václavek, Bartoněk, Kopecký,
Frank, Mašek, Klapka atd.).
Na palubovce pak protagonisté
dokázali i v současné době, že
nic ze svého fotbalového
kumštu neztratili a mohou být
vzorem pro nastupující fotba-
lovou generaci. Svého startu se
dočkali hráči, kteří při počátku

tohoto turnaje byli malými
dětmi a dnes již splňují
kritérium hráče nad 35 let.
Zároveň se v týmu jako host
představil vždy jeden hráč
mladší kategorie, což je
specifikum tohoto vánočního
klání. Rozhodčími byli Miloslav
Doubrava, Oldřich Štancl a
Jaroslav Mudruňka.
Nejlepším střelcem turnaje se stal

Jakub Jedlička (Omnirecord) 8
branek, nejlepším brankářem byl
vyhlášen Jiří Špryňar (Severka) a
cenu pro nejlepšího hráče převzal
Adrián Rolko (Garda FC Hradec).  

A jak klání hodnotil
pořadatel Bohumil Lenfeld?

„Turnaj byl letos náročný pro
hráče, protože měli všichni
možnost pobýt na hrací ploše 72
herních minut. Pro tuto kategorii
je to dost. Všichni se ale s tímto
faktem vypořádali se ctí.
Ozdobou byl start "nováčků", o
čemž vypovídá i jejich celkové

umístění. Favorité Lokomotiva a
Omnirecord skončili daleko za
nimi. Zaznamenali jsme i start
zahraničního hosta, dřívější hráč
mládežnických kategorií ve
Spartaku a Rudá hvězdě Pavel
Vegner si odskočil na tradiční
Šampáňo až z Kalifornie, kde v
současnosti žije, a myslím si, že
jak on i my organizátoři jsme byli
s celým turnajem spokojeni. Letos
se sešlo i v hledišti velké množství
diváků, všichni jsme odcházeli
spokojeni a dohodli jsme se na
pokračování již 39. ročníku 12.
12. 2020 v Předměřících, kde
nacházíme pravidelně vynikající
podmínky, bezvadný přístup
vedení haly i personálu zdejšího
baru. Jménem organizátorů
všem  děkuji za spolupráci a do
roku 2020 jim přeji hlavně zdraví
a třeba i zahájení výstavby
nového fotbalového stánku v
Hradci Králové.“

Lubomír Douděra

Stará garda FC Hradec, vítěz Šampáňo Cupu.                               Foto: Lubomír Douděra

ŠAMPÁŇO CUP
Skupina A: 1. Malšovice 9 (8:6), 2. Severka 7 (10:8), 3. Lesy 4 (10:12), 4. Vinotéka
na pěší 4 (12:13), 5. Omnirecord 3 (11:12).     
Skupina B: 1. Třebeš 9 (9:3), 2. Garda FC Hradec 6 (13:9), 3. Lok. Hradec 3 (9:8),
4. RH Hradec dorost 0 (5:16). 
Finále o 1. až 5. místo: 1. Garda FC Hradec 9 (13:4), 2. Malšovice a Třebeš 7
(7:6), 4. Severka 6 (6:8), 5. Lesy 0 (5:14).
Finále o 6. až 9. místo: 6. Omnirecord 7 (13:8), 7. Vinotéka na pěší 7 (12:7), 8.
Lok. Hradec 3 (8:5), 9. RH Hradec dorost 0 (4:17).



� Ve Vysoké se hrál další turnaj minipří-
pravek.                              Foto: Lubomír Douděra

� Na Šampáňo Cupu si za Starou gardu FC
Hradec zahrál také útočník Radim Holub,
jenž má na kontě (v dresu Sparty) i branku v
Lize mistrů.                      Foto: Lubomír Douděra

� Jako před každou půlsezonou se rozhodčí
OFS Hradec sešli na tradičním semináři.                       

Foto: Lubomír Douděra

� SPORT FORTE klání minipřípravky 
3 + 0 OFS Hradec Králové se konal
v Třebši.

Foto: Lubomír Douděra

TURNAJ NEJMENŠÍCH



 Ve Votrok krajském přeboru vyhrála Olympia v
Rychnově nad Kněžnou v zatím jediném jarním
kole 2:1.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

 Velkou osobností Votrok krajského přeboru je
brankář Olympie Jiří Lindr, jenž v první lize
odchytal 47 zápasů a léta působil v FC Hradec.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

 Spartak Rychnov nad Kněžnou, účastník krajského přeboru.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

 SK Roudnice, špičkový tým AM Gnol I. A třídy.
Foto: Miloš Kittler
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