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Krajská zimní liga okresních výběrů U9 ve Rtyni
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� OFS Náchod                                             Foto: fotbalfoto.cz - Vladimír Vasiljev 
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Foto: Lubomír Douděra
Ve Vysoké nad Labem se na konci
února konal SPORT FORTE halový
okresní přebor minipřípravek OFS
Hradec Králové.

 KFS: Vladimír Blažej o scénářích pro konec sezony 4
 Votrok krajský přebor: 
 Jakub Kněžourek, útočník Jiskry Hořice 5
 Votrok krajský přebor: 
 Lubomír Jansa, trenér Spartaku Police nad Metují 6
 AM Gnol I. A třída: Miloš Exnar, trenér FK Jaroměř 7
 Fotostrana: Turnaj okresních výběrů U11 a U13 dívek v Jaroměři 8
 JAKO I. B třída, skupina A: Radek Kotyk, záložník Baníku Žacléř 9
 JAKO I. B třída, skupina B: 
 David Mondík, záložník Sokola Lípa nad Orlicí 10
 Divize C: Jiří Pečenka, útočník TJ Dvůr Králové 11
 ČFL: Marek Plašil, hrající asistent trenéra FC Hradec Králové B 12
 Mládež: Ondřej Nejman, šéftrenér FK Náchod 13
 OFS Hradec Králové 14

JIČÍN UDOLAL SPARTU

OBSAH:
Mladší dorostenci SK Jičín se postavili pražské Spartě. Na duel je vyzvalo
družstvo juniorek U17, které bylo nedaleko Jičína na soustředění. Chlapci
zápas zvládli, mladé sparťansky udolali 7:3.

Foto: Josef Veselý
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Aktuální situace v České republice
je nyní plně podřízena reakci státu
na eliminaci dalšího šíření nového
coronaviru a na zmírnění obrov-
ských ekonomických dopadů na
všechny sféry společnosti. Přesto
všichni očekáváme, že se situace
postupně vrátí k jistému normálu a
lidé po nynější izolaci a karantén-
ních opatřeních budou opětovně
vyhledávat pohyb, zábavu a hlavně
sociální kontakty, které nebudou
pouze virtuální.
Královéhradecký KFS zatím v rámci

kontaktní pracovní skupiny řešil
možné varianty jarní části soutěžní-
ho ročníku 2019/2020 v několika
variantách reagujících na různé
scénáře, které budou dány přede-
vším a jedině rozhodnutími vlády
České republiky a dalších institucí.
Zásadní otázkou budou především
termínové možnosti, které z těchto
rozhodnutí budou plynout.

Jaké varianty byly a jsou tedy ve
hře a jak se k nim dospělo?

Zásadní otázkou je prodloužení
soutěžního ročníku do posledního
červnového víkendu, tedy do ter-
mínu 27. - 28. června 2020. Letošní
EURO bylo odvoláno a veškeré
dovolené budou zřejmě omezeny
pouze na území České republiky
vzhledem k předpokladu trvání
uzavření hranic. Tímto opatřením je
možné získat dva termíny v období
ideálních fotbalových podmínek.

1. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH
Soutěže dospělých a jejich jarní
model byly uvažovány v těchto
variantách:

Varianta hyperoptimistická
- soutěže se zahájí 11. - 12. 04. 20
- soutěže se dohrají ve stávajícím

systému (k dispozici 12 víkendů + 2
čtvrtky 30. 04. a 07. 05. v KP a v 1. A
třídě /odehráno 16. kolo/) 12
víkendů + 1 čtvrtek v 1. B třídě)
- veškeré začátky v týdnu by byly
posunuty minimálně na 17.30
Pravděpodobnost: Prakticky mini-
mální možnost využití této varianty. 

Varianta výrazně optimistická
- soutěže se zahájí 18. - 19. 04. 20
- soutěže se dohrají ve stávajícím
systému (k dispozici 11 víkendů + 2
čtvrtky 30. 04. a 07. 05 + 1 červnová
středa v KP a v 1. A třídě /odehráno
16. kolo/) 12 víkendů + 1 čtvrtek v 1.
B třídě + 1 červnová středa)
- veškeré začátky v týdnu by byly
posunuty minimálně na 17.30
Pravděpodobnost: I zde platí mini-
mální možnost využití této varianty.

Varianta optimistická
- soutěže se zahájí 25. - 26. 04. 20
- k dispozici je 10 víkendových
termínů, středeční termíny jsou
věnovány poháru KFS a situovány
jako možné náhradní termíny
- soutěže se rozdělí podle tabulky
soutěží po podzimní části
- KP 8 + 8, 1. A 8 + 8, 1. B 8 + 6
- v osmičlenných skupinách hrají
týmy systémem každý s každým,
výhodu čtyř domácích zápasů mají
ty týmy, které skončí v tabulkách po
podzimu na 1-4, respektive 9-12.
místě
- sehraje se 7 utkání + 3 utkání v
závěrečných čtyřčlenných skupi-
nách podle aktuálního pořadí –
CELKEM 10 UTKÁNÍ
- v šestičlenných skupinách 1. B
třídy (týmy na 9-14. místě po
podzimu) se hraje systémem každý
s každým dvakrát doma a venku
- do tabulky se dále započtou
vzájemné zápasy z podzimní části
Pravděpodobnost: Tuto variantu
je možné využít za předpokladu
výrazného zlepšení situace a za
předpokladu uvolnění striktních
opatření.

Varianta realistická I
- soutěže se zahájí 2. - 3. 5. 20
- k dispozici je 9 víkendových ter-
mínů, středeční termíny jsou věno-

KORONAVIRUS A FOTBAL:

V tuto chvíli je kvůli koronaviru mnohé ve hvězdách. Přesto musí mít
krajský svaz připraveny varianty možného (ne)dohrání sezony. Jaké to
jsou? To ve svém textu vysvětluje člen výkonného výboru KFS Vladimír
Blažej.

vány poháru KFS a situovány jako
možné náhradní termíny 
- soutěže se rozdělí podle tabulky
soutěží po podzimní části
- KP 8 + 8, 1. A 8 + 8, 1. B 8 + 6
- v osmičlenných skupinách hrají
týmy systémem každý s každým,
výhodu čtyř domácích zápasů mají
ty týmy, které skončí v tabulkách po
podzimu na 1-4, respektive 9-12.
místě
- sehraje se 7 utkání + 2 utkání
PLAY-OFF doma a venku podle
umístění ve skupinách – CELKEM 9
UTKÁNÍ 
- v šestičlenných skupinách 1. B
třídy (týmy na 9-14. místě po
podzimu) se hraje systémem každý
s každým dvakrát doma a venku
(zapojit jednu středu)
- do tabulky se dále započtou
vzájemné zápasy z podzimní části
Pravděpodobnost: Tuto variantu
je možné také využít za předpo-
kladu výrazného zlepšení situace a
za předpokladu uvolnění striktních
opatření.

Varianta realistická II
- soutěže se zahájí 2. - 3. 5. 20 nebo
později
- k dispozici je 7 víkendových
termínů, středeční termíny jsou
věnovány poháru KFS a situovány
jako možné náhradní termíny 
- soutěže se rozdělí podle tabulky
soutěží po podzimní části
- KP 8 + 8, 1. A 8 + 8, 1. B 7 + 7
- v osmičlenných skupinách hrají
týmy systémem každý s každým,
výhodu čtyř domácích zápasů mají
ty týmy, které skončí v tabulkách po
podzimu na 1-4, respektive 9-12.
místě

Vladimír Blažej, člen VV KFS.             
Foto: khfotbal.cz

Scénáře jsou připraveny. Který bude platit?
- sehraje se 7 utkání  
- v sedmičlenných skupinách 1. B
třídy bude systém obdobný jako v
osmičlenných skupinách vyšších
soutěží, volný termín bude využit k
prolínacímu utkání, výhodu domá-
cího utkání bude mít tým s aktu-
álně větším bodovým ziskem
- do tabulky se dále započtou
vzájemné zápasy z podzimní části
Pravděpodobnost: Tato varianta
může být reálná s tím, že je možné
využít jeden víkend pro čtvrtfinále
poháru KFS a ukončit případně
sezonu dříve než 27 - 28. 6. 2020.

Varianta pesimistická
- soutěže se zruší a pokud bude
zrušen nouzový stav či pokud bude
umožněno organizovat sportovní
akce, zorganizuje se případně
náhradní Pohár KFS s omezenými
skupinami
- do příštího soutěžního ročníku
budou zařazeny všechny týmy po-
dle ročníku 2019/20, pokud podají
přihlášku (v případě uvolnění místa
v soutěžích se bude postupovat
podle pořadí po podzimní části
ročníku 2019/20 včetně případ-
ných posunů z okresních soutěží)

2. SOUTĚŽE MLÁDEŽE
Soutěže mládeže budou případně

zahájeny podle termínu otevření
všech typů škol. V tomto případě
bude stanoven nový systém,
případně náhradní forma soutěží.
Zde je jednoznačně pracováno s
tezí, že soutěže musí být zcela v
souladu s opětovným zahájením
výuky ve školách.

Vladimír Blažej

V přeboru se odehrálo jen první jarní kolo - takže i zápas Jičín vs. Cidlina.
Foto: Josef Veselý
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Jakube, po podzimní části asi
v hořické kabině příliš důvod
ke spokojenosti nebyl, že?

Co se týče umístění, nejsme teď
nejšťastnější tým soutěže, ale
věřím, že nemusíme zbytečně
věšet hlavu. Můžou nás mrzet
zbytečné prohry, ale takový je
fotbal. Musíme makat až do
konce.
Mrzí zpětně zpackané zápasy
v Jičíně či s Červeným Kostel-
cem? Mohli jste být v tabulce
výše.

Samozřejmě, že to mrzí. Byly to
zápasy, které jsme měli dotá-
hnout do vítězného konce i se
zavázanýma očima, ale nechali
jsme si to utéct. Mohli jsme být v
tabulce trošku výš, ale aspoň
máme o co hrát.
V zimní přípravě jste na sobě
chtěl více zapracovat. Jak jste
se před vstupem do jarní části
cítil? 

Ano, trošku jsem zamakal a do
jara šel hodně pozitivně naladě-
ný. Podzimní část sezony se mi
gólově moc nedařilo, a to jsem

chtěl změnit. Začal jsem dobře.
To ano, hned v prvním kole
jste vsítil dvě branky a rozho-
dl o cenné výhře s Vysokou n.
L.. Byl to váš nejlepší zápas v
mužské kategorii? 

Ano, gólově určitě nejlepší
zápas. Ale herně jsem měl i jiné
dobré zápasy. Doufám, že se
bude dařit i v dalších utkáních.
Celek Vysoké jste porazili po-
třetí v řadě. Je to váš oblíbený
soupeř?
Je jasné, že máme být na co hrdí.

Vysoká je opravdu skvělý tým a
jsem velice rád, že se nám proti
nim tak daří. Jenom je škoda, že
se nám takto nedaří i proti jiným
celkům. Nevím, čím to je, že se
vždy proti nim předvedeme v tom
nejlepším světle. Asi chceme uká-
zat, že máme i na ty nejlepší týmy
v soutěži.
Po odchodu dvou útočníků
jste teď jedním z kandidátů
na tuto pozici. Nastupujete
však i v záloze. Kde se cítíte
nejlépe? 

Určitě je veliká škoda, že jsme

JAKUB KNĚŽOUREK, OFENZIVNÍ HRÁČ HOŘIC: 

Úvod jarní části, byť se zatím stihlo odehrát nekompletní první
kolo, mu vyšel na jedničku. Dvěma góly srazil nejzkušenější
celek z Vysoké nad Labem, a jeho tým tak mohl ve Votrok
krajském přeboru slavit potřebný tříbodový zisk. Odchovanec
Hořic Jakub Kněžourek po zimním odchodu obou útočníků cítí
větší zodpovědnost a zároveň věří, že se mužstvo s příchodem
na nově zrekonstruované domácí hřiště výsledkově zvedne.
„Jako tým máme určitě na víc,“ tvrdí jednadvacetiletý ofenzivní
hráč.  

přišli o dva skvělé útočníky. Sna-
žím se na sobě makat, abych byl
dobrou alternativou a dával dů-
ležité góly. Cítím se lépe v útoku,
mám chuť střílet góly a pomoci
tak týmu k vítězství.
Berete to teď tak, že se od vás
čekají častější gólové příspěv-
ky?

Určitě budu rád, když budu
dostávat příležitosti v útoku,
abych ukázal, co ve mně je. 
Hned po nekompletním prv-
ním kole byla soutěž přeru-
šena. Co na současnou situaci
ohledně pandemie koronavi-
ru říkáte?

Jakub Kněžourek zaválel v prvním jarním kole přeboru, Vysoké dal dva
góly.                                                                                                  Foto: Josef Hlaváček

JAKUB KNĚŽOUREK

Narozen: 26. února 1999 v Jičíně.
Mateřský klub: Jiskra Hořice.
Oblíbený klub/hráč: Real Madrid
/Cristiano Ronaldo.

Oblíbený post? Útok. Mám chuť střílet góly

Jiskra Hořice se musí obávat o záchranu v krajském přeboru.                                                                       Foto: Archiv J. H.

Mrzí mě to, dost jsem se na jarní
část těšil. Na druhou stranu chá-
pu tato opatření. Zdraví je mno-
hem důležitější než fotbal.
Jak „koušete“ pauzu od fot-
balu?

Fotbal mi chybí. Není to jen
fotbal, je to životní styl (usměje
se).
Udržujete se nějak ve fyzické
kondici?

Chodím běhat a doma posiluju.
Chci být plně připravený na další
zápasy. Doufám, že jako tým
ještě budeme moci ukázat, že na
to máme. Jak jsem říkal, fotbal
mi chybí a mám ho v hlavě
pořád.
Jste odchovancem Hořic. Na
jaké umístění v krajském pře-
boru podle vás tým patří? 

Je jasné, že máme na víc. Věřím,
že celý tým udělá všechno proto,
abychom byly konkurencí pro
všechny celky krajského přeboru.
Co vaše fotbalové ambice do
budoucna?
Chtěl bych být důležitým členem

týmu a skvělým střelcem. Zkrát-
ka platný jak herně, tak i gólově.

(pvh)
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V Polici jste měli letos slavit 100
let fotbalu, jak měly oslavy
probíhat? Byl už vymyšlen pro-
gram?

Ano. Přípravy už probíhaly. Byla
domluvena přátelská utkání napříč
všemi kategoriemi, pozvány legen-
dy našeho klubu, ale i ti o něco
slavnější. Pro A-mužstvo se čekalo
na potvrzení pražské Slavie, v zá-
loze byla i jiná slavná mužstva. A
samozřejmě vše doprovázené hud-
bou a bohatým občerstvením.
Nakonec jste je přesunuli na
příští rok, nechtěli jste čekat a
riskovat, jestli by to nakonec
dopadlo?

Přesně tak. Jelikož nikdo v součas-
né době není schopen s určitostí
říct, jak se bude situace vyvíjet, došli
jsme k rozhodnutí, že bude lepší pří-
pravy přerušit již teď a vše přeložit
na příští rok, než začít investovat a
pak být v neustálém napětí a stresu.
Má to být přeci oslava se vším
všudy. Nakonec 101 je taky pěkné
číslo.
Moudré rozhodnutí! V tuto chví-

li se ani neví, jestli se dohraje se-
zona.

Nejsem dobrý prognostik, ale
myslím si, že se nedohraje. Nevěřím,
že by se situace vyřešila tak brzy,
aby bylo možné začít do měsíce
plnohodnotně hrát a to včetně
diváků, protože bez nich tahle
soutěž nemá smysl.
Přitom po podzimu jste na pá-
tém místě tabulky, to je v
nováčkovské sezoně zatím
parádní umístění.

Chtěli jsme být černým koněm
soutěže, ze začátku tomu vše na-
povídalo, tři zápasy, tři výhry. Lepší
start jsme si nemohli přát, pak přišlo
vystřízlivění, návrat k pokoře a
konec podzimu zase parádní.
Takže za mě i celé vedení a fans
zatím dobrý.
Jaký postup byste navrhoval vy
osobně v dohrání či nedohrání
soutěže?

Ať už se navrhne jakýkoliv nový
model dohrání soutěže, vždycky
bude někdo, komu se to nebude

LUBOMÍR JANSA, TRENÉR POLICE: 

Jaro mělo být pro fotbalový klub z Police nad Metují velmi
vzrušující. Nejenže měl nováček Votrok krajského přeboru
fantasticky rozjetou sezonu, když je po podzimu pátý, ale ještě k
tomu se mělo slavit kulaté výročí: sto let od založení klubu. Jenže
šíření nákazy Covid-19 tomu brání. Dohrání sezony je nejisté a
oslavy raději klub zrušil. Podle slov trenéra A týmu Lubomíra Jansy
však udělal správně. „Je lepší rok počkat,“ říká.

líbit. Byla by i varianta prvních pět
týmů o postup a posledních pět o
sestup, ale co ten prostředek?
Nezávidím rozhodování těm, co to
mají za úkol. Já bych nechal tento
ročník být, poslední padá a první
postupuje a aby bylo nějaké
zpestření, tak třeba mini soutěž se
dvěma až třemi zkrácenými zápasy
za jeden den, na třech až čtyřech
místech, protočit jak pořadatelství.
tak skupiny. A je to. (usmívá se)
Jak se povedla zimní příprava?

Lubomír Jansa, trenér Police, vytvořil hráčům individuální plány.
Foto: Miroslav Holub

Oslavy? Lepší počkat, než se stresovat

Police slavila minulé jaro titul v A třídě a postup do krajského přeboru.                                            Foto: Miroslav Holub

Letos jsme klukům nechali trochu
větší pauzu, nemělo smysl scházet
se v pěti lidech a to se vyplatilo. Když
jsme začali, tak účast byla perfektní,
kluci byli natěšení, mohli jsme je
trápit dle libosti a nikdo ani
neceknul. 
S čím jste do jara chtěli jít?

Chtěli jsme ještě vylepšit naše
postavení, atakovat nejvyšší příčky
a dostat se do finále poháru. 
Co říkáte na současnou situaci
ohledně koronaviru? 

No já osobně jsem docela
zaskočený, nečekal bych, že to
nabere takové rozměry. Je to něco,
co naše generace ještě nezažila a
srovnat se s tím, to bude chtít velkou
sílu a pro vítězství i ma-ximální
spolupráci. Nejen v Ev-ropě, ale v
celém světě. Věřím však, že vše
překonáme a svět se zase vrátí do
normálu.
Dostali hráči individuální plán,
nebo je na každém, co pro sebe
bude v těchto chvílích dělat?

Kluci dostali individuální plány je-
ště před začátkem společné přípra-
vy, bylo vidět, kdo se tomu věnoval
a kdo ne. Podle toho byla vedená
příprava. Individuální plány mají
samozřejmě i teď a musím říct, že
většina o ně sama žádala.

(vm)
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Jaroměř ještě nedávno hrála
divizi, teď však bojuje o udržení v
I. A třídě, co stojí za výsledkovým
propadem? 

Divize se v Jaroměři hrála před
čtyřmi lety a bohužel to byla jen roční
epizoda. Pokud chce někdo působit v
divizi, je nutné mít široký a kvalitní
kádr. A s tímto faktem je spojena
finanční podpora ze strany sponzorů.
A někdy ani tohle nemusí stačit.
Sestup z divize mi ve finále nevadil,
byla to cenná zkušenost. Co beru jako
osobní prohru, je sestup z krajského
přeboru v loňské sezoně. Tam se
projevila absence kvality a zkušenosti
na klíčových postech, nedokázal jsem
plnohodnotně nahradit odcházející
hráče. A podzimní část v I. A třídě
měla podobný příběh jako nepo-
vedené jaro v krajském přeboru. Je
bláhové si myslet, že lze měnit věci
mávnutím kouzelného proutku.
Změna je dřina.
Co je oproti minulým letům
jinak?

Myslím, že na generační výměnu se
už nemůžeme vymlouvat. Máme sice
určitě jeden z nejmladších týmů v
soutěži, v základní sestavě je drtivá

převaha hráčů ročníků 1998, 1999 a
2000. Teď je na mě, abych využil
přednosti, které tento fakt přináší.
V týmu skončil předseda klubu
Jiří Lebedinský. Jak moc v klubu
schází?
Nasadil laťku hodně vysoko a převzít

po něm předsednické žezlo není
vůbec nic jednoduchého. Jeho zna-
lost krajského fotbalového prostředí
je obdivuhodná. Je respektovanou
osobností u hráčů, rozhodčích,
funkcionářů. Když jsem před lety při-
cházel do FK Jaroměř, byl pro mě
právě Jirka jeden ze dvou zásadních
důvodů, proč jsem tento krok učinil. 
Z Nové Paky přišel před sezonou
bývalý ligový fotbalista Jiří Po-
děbradský, jak velkou posilou se
svými zkušenostmi je?

Příchod Jirky do týmu zcela předčil
moje veškerá očekávání. Jeho přínos
pro naše mladé hráče je obrovský, i
když si to oni někdy možná ani v
tento okamžik neuvědomují. To
přijde až časem. Jsem moc rad, že
takového hráče v týmu mám. 
Tým navíc posílili útočníci Jiří Ko-
řínek a Jakub Emlar, byla právě
produktivita největším podzim-

MILOŠ EXNAR, TRENÉR JAROMĚŘE:

Velké fotbalové trápení prožívají v Jaroměři. Týmu, jenž před čtyřmi
lety působil v divizi, reálně hrozí sestup do I. B třídy. Podzim se totiž
svěřencům trenéra Miloše Exnara v AM Gnol I. A třídě nepovedl. Na
čtrnáctém místě tabulky mají náskok pouhého jednoho bodu na
poslední Nové Město. Proto v zimní přestávce posílili útok a věří, že se
vše v lepší obrátí. „Sestup do I. B třídy si absolutně nepřipouštím.
Pokud by se tak stalo, u týmu skončím. Ale mám s týmem úplně jiné
plány než sestup,“ přiznává natvrdo jaroměřský kouč.

ním problémem? 
Střelecká produktivita a post

gólmana. To byly pro mě dvě největší
témata pro zimní přestávku. Jirka má
přinést do našeho týmu gólovou
efektivitu. My jako tým mu zase
naopak chceme vrátit chuť do
fotbalu, kterou podle mě ztrácel.
Myslím si, že Jirka by měl působit v
Jaroměři dlouhodobě a fotbalově.
Stejně tak i lidsky. Kuba je trochu jiný
příběh. Není to typicky střelec. Já jeho
přednosti vidím úplně někde jinde. Je
schopen se zcela obětovat pro tým a
svým herním zaujetím strhnout
ostatní. Takový typ nám v mužstvu
chyběl. 

Miloš Exnar, trenér Jaroměře.                                                Foto: Václav Mlejnek

Jsem rozhodnutý: Jestli spadneme, končím!

Jaroměř hraje v A třídě o záchranu.                                                                                                                   Foto: Václav Mlejnek

Jak jste byl spokojený se zimní
přípravou?

Zimní příprava z pohledu fyzické
připravenosti probíhala pod tak-
tovkou již zmiňovaného Jirky Podě-
bradského. Tady jsme byli připraveni
velmi dobře. Záměrně používám
minuly čas, protože aktuálně už to
může být jinak. Tréninkový výpadek
je již značný.
Mají hráči individuální plán, nebo
je udržování formy v těchto
dnech vyloženě na každém z
nich?
Ze zkušenosti vím, že na úrovni kraje

nejsou individuální tréninky reálné.
Pokud existuje nejistota ohledně
pokračování soutěže, hráče trénovat
nenutím, nechávám to na jejich
individuálním rozhodnutí. Je lepší,
když si od fotbalu odpočinou, o to
bude jejich chuť větší, až s fotbalem
zase začnou.
Myslíte si, že se soutěž dohraje?

Těžká otázka. Spíše si myslím, že ne.
Dohrát jaro bude nesmírně složité. A
to nejen z pohledu termínů. Hráči
nemůžou jen tak bez přípravy
naskočit do ostrých zápasů. To by
byla během prvních dvou kol
polovina zraněných. Čas hraje prostě
proti nám. Jsou tedy veskrze dvě
varianty - anulovat zcela tento
ročník, nebo jej uzavřít na základě
podzimu 2019. A je pochopitelné, ze
každá z těchto variant bude mít
logicky své příznivce a odpůrce.

(vm)
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Turnaj okresních výběrů dívek v Jaroměři

OFS Hradec Králové ́́ - U11 OFS Hradec Králové - U13

OFS Trutnov - U11

OFS Náchod - U13
Foto: OFS Náchod (8x)

OFS Rychnov nad Kněž ̌ňou - U11 OFS Rychnov nad Kněž ̌ňou - U13

OFS Náchod - U11

OFS Trutnov - U13
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Radku, 1. B třída se po podzimu
vinou šíření koronaviru do jarní
části ani nerozběhla. Jaký je váš
komentář?

Je to mrzuté, hromady na-
běhaných kilometrů a namaka-
ných cvičení z ledna a února při-
chází úplně vniveč (směje se). Teď
vážně, fotbal jde úplně stranou.
Důležité je, abychom všichni ve
zdraví přežili tohle období a mohli
se vrátit k běžnému životu. A potom
i k fotbalu.
Jak trávíte čas bez fotbalu?

Vzhledem k mému zaměstnání u
policie jsem aktuálně maximálně
vytížen. Domů se vracím pravidelně
až večer, a když mám volno, tak
stejně dost času strávím na mobilu
nebo u počítače. Hodně času mi
také zaberou domácí úkoly se
synem. Škola nás zásobuje poctivě
(usměje se).   
Co fotbalisté Žacléře? Udržují se
ve fyzické kondici?

U některých vím, že se snaží chodit
běhat. U dalších převládá pasivní
forma tréninku, hodně rozborů u
videa a taktika (směje se).
Každopádně na tom budeme stejně
jako všichni ostatní, mizerně.
Společný trénink nic nenahradí.
Kdy by se podle vás mohl znovu
začít hrát fotbal?

Byl bych šťastný, kdyby se rozjela
podzimní část ve standardním

režimu. Hlavně v současné době
lituji děti a mládež. Dlouhodobý
výpadek bude hodně znát hlavně
na nich. Jinak právě ve srovnání s
tím, co se děje, je fotbal vážně na
druhé koleji.
Po podzimu vám patří dvanácté
místo tabulky. Spokojenost
tedy asi panovat nemůže.

Spokojeni nejsme. Jako nováček
jsme do soutěže nevstoupili vůbec
dobře. Podepsal se na nás úvodní
výprask se Dvorem, přestali jsme si
věřit, v jednoduchých situacích
panikaříme, dostáváme laciné góly
a máme herní výpadky, které
rozhodují zápasy. Vnitřně těžce
koušu prohru s Vrchlabím, kdy jsme
o půli vedli 2:0. Kdybychom měli o
šest bodů víc, byl bych spokojený.
Co vám první polovina sezony
obecně ukázala?

Zklamaný jsem z domácích, ale
plně zasloužených proher se
Starými Buky a Vrchlabím.
Překvapením pro mě byl špatný
vstup Úpice, která to ale pak
dohnala. Největší dojem na mě
udělal Miletín a Skřivany. Moc
nejsem fandou ambiciózních týmů
bez mládeže, takové ty „vesnice v
divizi“, takže postup přeji Miletínu
nebo Nové Pace. Nicméně sílu
Skřivan uznávám.  
Žacléřský fotbal máte takříkajíc
pod palcem. Kolik máte v klubu

RADEK KOTYK, ZÁLOŽNÍK ŽACLÉŘE:

Klubu obětuje takřka všechno. Kromě toho, že je Radek Kotyk stále
stabilním členem sestavy Žacléře, nováčka skupiny B JAKO 1. B
třídy, má v klubu i další funkce. Kromě pozice sekretáře je
předsedou a také začal trénovat malé fotbalisty. „Lituji svou ženu,
ale moje dny na hřišti se krátí,“ říká klíčový muž Baníku Žacléř. 

vlastně funkcí?
Je toho hodně. Fotbal je můj život.

Sekretáře oddílu fotbalu jsem pře-
vzal po tátovi už před mnoha lety,
poté skončil předseda a zbylo to na
mě. Až to skončilo tím, že mám na
starost celý žacléřský Baník, nejen
fotbal. Před šesti lety jsem se pustil i
do trénování mládeže, protože za-
čal hrát fotbal i syn Kuba. A protože
mladšímu Martinovi je už pět a
vypadá to, že ho kulatý nesmysl
také chytí, nevidím to ani do
budoucna jinak. Trénování dětí je
asi časově nejnáročnější. 
Co vaše rodina? Mnoho času
vám na ni asi nezbývá.

Lituji svou ženu, ale alespoň mám
nějakou slabou výmluvu, že se
snažím dělat fotbal, aby měly děti

Radek Kotyk v dresu české policejní reprezentace.             Foto: Archiv R. K.

RADEK KOTYK

Narozen: 18. května 1980 ve Vrchlabí.
Hráčská kariéra: Baník Žacléř,
Lokomotiva Trutnov, vojna, Baník
Žacléř, FC TJ Avon Rudník, Baník
Žacléř.
Největší úspěch: Fakt, že stále hraje.
Mistr ČR v resortu Policie ČR 2003, s
policejní reprezentací ČR několik
mezinárodních utkání a turnajů.

Srdce Baníku - předseda, sekretář, trenér, hráč

Tým Žacléře, nováček I. B třídy.                                                                                                                                 Foto: Archiv R. K.

podmínky, zázemí atd. Skloubit to
ještě s aktivním hraním je fakt tě-
žké, ale mé dny se krátí.
Narážíte na váš věk, ale přesto
stále nastupujete na postu
středního záložníka.

Od malička jsem byl útočník, až v
dorostu jsem se posunul do zálohy
a tam už i zůstal. Byly i pokusy mě
na stará kolena dát na stopera, ale
to není dobrý nápad. Pro mě i pro
spoluhráče je nejlepší, abych byl co
nejdál od našeho vápna.
Jaké máte současné i budoucí
cíle?

Je mi čtyřicet a mám od šestadva-
ceti postupně obě kolena s plasti-
kou křížových vazů. Kvůli tomu
jsem pořádně čtyři roky nehrál,
takže můj cíl je pomoci týmu k ud-
ržení soutěže a pak chodit zkušeně
radit na tribunu. Tým máme na
krajskou soutěž dobrý, jen musí
získat víc zkušeností. Chceme hrát
krajské soutěže stabilně.

(pvh)
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Do Lípy jste se vrátil v zimě. Ale
vinou situace okolo koronaviru
jste zatím nestihl ani jeden
zápas.

Bohužel se nedá nic dělat. Na
sezonu jsem se těšil, ale zdraví je
přednější. O to více se budu těšit na
další sezonu.
Jak současnou situaci vidíte?

Těžko říct, jak dlouho tato situace
bude trvat. Doufám, že ne moc
dlouho, a brzo budeme moct zase
dělat to, co nás baví. 
Udržujete se nějak i během této
doby?

Když to počasí dovolí, tak si jdu
zaběhat nebo se projet na kole.
Jinak jsem s balonem na zahradě,
dávám si nějaké cvičení a švihadlo.  
S jakým cílem jste se do kádru
Lípy vrátil?
Určitě týmu pomoct a dostat ho na
vyšší příčky v tabulce.   
Podzim nebyl z pohledu týmu
ideální. Co je do budoucna po-
třeba zlepšit?

Jednoznačně defenzivní činnost.
Nemůžeme dostávat tolik gólu a
bodovat. 
Nastupujete na postu defenzi-
vního záložníka. Je to váš oblí-
bený post?

Ano, je to můj oblíbený post. V
dorostu jsem hrál celou dobu
stopera, než jsem přestoupil do
Lípy. Takže si to jsou celkem blízké
pozice a navíc jsem teď více ve hře a
na balonu. 
V kterých aspektech byste měl
současnému týmu nejvíce po-
moci?

Určitě v té defenzivní činnosti. Po-
tom snad v tom, že toho dost nabě-
hám, hraji tvrdě, na hřišti chci vždy
nechat všechno a pomoct.
Naposledy jste působil v Týništi
nad Orlicí.
Tuto štaci hodnotím kladně. Zkusil

jsem si vyšší soutěž, nasbíral nové
zkušenosti. Myslím, že i Týniště se
mnou bylo spokojené. 
Máte nějaký fotbalový vzor?

DAVID MONDÍK, ZÁLOŽNÍK LÍPY N. O.: 

Ještě na podzim sbíral zkušenosti v dresu Týniště nad Orlicí. V
zimním období se ale záložník David Mondík rozhodl k návratu do
Lípy nad Orlicí. První polovina sezony skupiny B JAKO 1. B třídy se
partě kolem kapitána Brzokoupila příliš nepovedla, a tak má do
budoucna spoustu prostoru ke zlepšení. „Musíme zapracovat na
defenzivní činnosti,“ tvrdí Mondík, jednadvacetiletý středopolař,
jenž je odchovancem rychnovského fotbalu.  

David Mondík se v zimě vrátil do Lípy nad Orlicí.                Foto: Archiv D. M.

DAVID MONDÍK
Narozen: 11. července 1998 
v Rychnově n. Kn.
Mateřský klub: Rychnov nad Kně-
žnou.
Oblíbený klub/hráč: AC Sparta Pra-
ha/Ronaldinho.
Hráčská kariéra: Rychnov nad Kněž-
nou, FC Labuť, Lípa nad Orlicí, Týniště
nad Orlicí, Lípa nad Orlicí.
Úspěchy: nominace na okresní a kraj-
ské výběry.

Chci týmu pomoct na vyšší příčky

Fotbalový klan Mondíků. Potkají se někdy spolu na hřišti?                                                                            Foto: Archiv D. M.

Žiji v době, kdy je na světě mnoho
skvělých fotbalistů (Messi, Rona-
ldo, Neymar...) a každý má něco.
Kdybych si ale měl vybrat jednoho,
byl by to asi Ronaldinho.  
Co vaše fotbalové ambice?

Hrát, dokud to bude jenom mož-
né. Zkusit si zahrát ještě nějakou
vyšší třídu a získat další zkušenosti.
Chtěl bych, aby nastoupilo všech
šest Mondíků v jednom týmu, a aby
to byl oficiální soutěžní zápas. 

(pvh)
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Jirko, stabilní velmi dobré vý-
kony vám vynesly nabídku z vyšší
soutěže. Berete to tak?
Určitě. Když jsem šel do Hořic, tak byl

můj cíl zapadnout do týmu a hrát
základ. Ale postupem času, když jsem
viděl, že patřím k oporám týmu a daří
se mi, tak mi v hlavě určitě probleskla
divize. A byl to můj další cíl.
Váš další posun v kariéře se
možná dal očekávat už po minulé
sezoně. Probíhala nějaká jednání
už tehdy?

Ano, už po minulé sezoně mě oslovil
Dvůr, ale tam na mě přece jenom
bylo brzy. Vždyť jsem šel z okresu do
kraje, a abych šel další rok do divize,
to by byl veliký skok. Rozhodl jsem se
proto zůstat ještě v Hořicích. Stihl
jsem odehrát podzim a Dvůr mě opět
oslovil. Domluvili  jsme se, že si zkusím
týden, tři tréninky a zápas s Hradcem
Králové B. Byl to pro mě neskutečný
impuls, až jsem se rozhodl zůstat ve
Dvoře.
Byl jste hlavní ofenzivní zbraň
Jiskry. Byla nabídka ze Dvora
Králové jasnou volbou nebo jste
změnu angažmá zvažoval?

Určitě jsem to zvažoval. Výkony a

statistiky nejsou všechno. Musel jsem
si sám srovnat v hlavě, zda fotbalu
budu chtít obětovat tolik času. Přeci
jen už se trénuje 3-4 krát týdně a o
víkendu zápas.
Registroval jste i další nabídky?

Pár nabídek bylo, ale většina z
krajského přeboru. Z divize právě jen
Dvůr Králové.
Máte za sebou zimní přípravu s
divizním celkem. Jak se liší oproti
těm, které jste už zažil?

Každá příprava je nepříjemná,
vždycky je potřeba naběhat nějaké ty
kilometry. Ale srovnávat přípravu v
okresu, kraji a v divizi se nedá. Každý
trenér má svůj styl přípravy. Ve Dvoře
byla příprava ve slušném tempu, byla
pojata herně, aby nás to bavilo, ale i
nám to něco dalo na fyzičce.
Jak moc velký skok to pro vás
byl?

Říká se, že největší skok je z kraje do
divize a opravdu to tak bude. Je to
úplně jiná úroveň, ať už rychlostně,
fotbalově.. Největší problém mám s
tempem a rychlostí hry, není moc
času na dotek navíc.
Zdá se, že jste šanci chytil pevně
za pačesy. V přípravě se vám

JIŘÍ PEČENKA, POSILA DVORA KRÁLOVÉ: 

Prostřílel si cestu o patro výše. A nutno říci, že zaslouženě. I tak se dá
hodnotit další kariérní posun útočníka Jiřího Pečenky. Rychlonohý
forvard se zabijáckým zakončením v zimě opustil kádr Hořic, které
gólově táhl. V minulé sezoně nasázel ve Votrok krajském přeboru
jednadvacet branek. Po podzimní části letošního ročníku jich měl na
kontě deset, což samozřejmě neuniklo pozornosti potenciálních
zájemců. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Probluzi v zimě kývl na
nabídku z divizního Dvora Králové. 

dařilo.
Panuje určitě spokojenost. Jak na

tom doopravdy jsem, se mělo ukázat
v sezoně. Střelecky se mi dařilo, ale
byla to přeci jen přípravná utkání a
většinou s týmy z krajského přeboru,
když tedy neberu zápas s třetili-
govým HK B a divizním Náchodem.
Jaké jsou prozatímní dojmy z
nového angažmá a co od divize
očekáváte?
S kolektivem jsem víc jak spokojený.

Je tu dobrá parta. Myslím si, že jsem i
dobře zapadl. Od divize si slibuji
hodně zkušeností do budoucna a
zlepšení po fotbalové stránce.
Jaká by měla být vaše pozice v
kádru Dvora?

Do nového prostředí jsem šel s tím,
že chci dávat góly jako v krajském
přeboru a budu si chtít plnit ofenzivní
povinnosti. Další věci už budou na
domluvě s trenérem, co ode mě bude
očekávat.
Zatím jste stihl jen jeden
mistrovský start. Jak moc mrzí, že
byly soutěže přerušeny?

Mrzí mě to dost. Na sezonu se tu
tvrdě připravujeme, dáváme do toho
dost času a najednou konec. Alespoň
bude motivace a chuť se brzy vrátit
do fotbalového života.

Ještě na podzim hájil Jiří Pečenka barvy Hořic - a to i proti hradecké Slavii.
Foto: Archiv J. H.

JIŘÍ PEČENKA

Narozen: 27. února 1996 v Hradci
Králové.
Mateřský klub: AFK Probluz.
Hráčská kariéra: AFK Probluz, RMSK
Cidlina Nový Bydžov, Spartak Kobylice,
Jiskra Hořice, Dvůr Králové.

Divize? Pro mě neskutečný impuls  

Jiří Pečenka (vpravo) v dresu Dvora Králové při přípravě s rezervou
Hradce Králové.                                                                                           Foto: fchk.cz

Myslíte i v tomto složitém období
na fotbal? 

Lhal bych, kdybych řekl, že ne.
Bohužel je situace, jaká je a určitě
nejsem jediný, komu sportovní
aktivity chybí. Přednější je však zdraví
nás všech.
Chodíte si zaběhat?

Ano, chodím párkrát týdně. Je
potřeba se udržovat ve fyzické
kondici. Co kdyby se sezona měla
přeci jen dohrát? Ale spíše jsem
smířený s koncem.
Co Hořice? V bitvě o záchranu už
bývalým spoluhráčům nepomů-
žete.

Bohužel takový je fotbal. Klukům
budu držet palce a dál je sledovat,
aby to zvládli. Když to půjde, tak se na
ně rád přijedu podívat. Třeba se
časem uvidíme opět v hořickém
dresu.

(pvh)
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Jak svou dvojroli v týmu vní-
máte?

Já jsem hlavně rád, že mohu ještě
stále hrát a při tom se již věnovat a
učit trenéřině. Myslím, že to je pro mě
ideální varianta.
Proč vůbec došlo k vašemu
přesunu k rezervnímu týmu
Hradce?

Domluvili jsme se s vedením a
trenérem Frťalou, že mi již nebude
prodloužena smlouva. Ale že by byli
rádi, abych v klubu zůstal. Nabídli mi
pozici hrajícího asistenta v béčku a
já jsem tuhle nabídku přijal.
Je pro vás lepší být jako trenér
zároveň na hřišti?

Pro mě to určitě lepší je, protože
jsem chtěl i po konci v áčku hlavně
hrát. Na hřišti se cítím stále spíš jako
hráč než trenér. Kluky se samozřejmě
snažím řídit a radit jim. Ale to bych
dělal, i kdybych nebyl asistentem.
Hradec je aktuálně na osmé
pozici v tabulce. Jak současné
umístění berete?

Myslím si, že s dosavadním
umístěním můžeme být celkem
spokojeni. Nikdo moc před sezonou
nevěděl, jak bude po letech ČFL zase
vypadat. A my jsme rádi, že jsme se
drželi v horní polovině tabulky. Ale

samozřejmě nás žene vidina skončit
co nejvýše, podávat kvalitní výkony
a vychovat hráče pro A tým.
Stihli jste zatím odehrát jen je-
den jarní zápas. V Mladé Bole-
slavi tým padl po penaltách.

Je to tak a asi to byl na dlouho
poslední zápas. Hráli jsme 1:1 a na
penalty prohráli. Ale musím říct, že
Boleslav nás hlavně v první půlce
přehrávala, zaslouženě vedla a měla
ještě další šance. Druhý poločas byl z
naší strany jednoznačně lepší a v 92.
minutě se nám podařilo z penalty
vyrovnat. Takže bod jsme určitě
brali.
Následně byla soutěž kvůli
koronaviru přerušena. 

Je jasné, že tuto situaci nikdo
nečekal, natož to, že nabere takový
rozměr. A ani na to lidstvo nebylo
připravené, ať už u nás nebo i jinde
ve světě. Musíme všichni dodržovat
veškerá nařízení, být ohleduplní,
doufat, že vše dobře dopadne a virus
rychle porazíme, abychom se mohli
všichni vrátit do starých kolejí.
Šel teď fotbal stranou?

Úplně. Hlavní je teď zdraví a boj s
koronavirem.
Jak se vy a hradecký tým nyní
připravujete?

MAREK PLAŠIL, HRAJÍCÍ ASISTENT TRENÉRA FC HK B: 

Sto čtyřicet osm zápasů, šest gólů. To je bilance Marka Plašila v
nejvyšší tuzemské soutěži. Odchovanec Černíkovic zažil nejlepší
fotbalové období v Příbrami, ale dlouhou dobu kopal za hradecké
Votroky, v jejichž dresu dohrál i poslední druholigovou sezonu. Pak
už partu kolem Adama Vlkanovy opustil a zamířil do rezervního
mužstva. V České fotbalové lize nyní působí jako hrající asistent
trenéra Karla Krejčíka.

Zatím máme nastavený indivi-
duální plán, který kluci i já plníme.
Máme tam hlavně běhání a po-
silování. Já se snažím hlavně
připravovat doma, mám k dispozici
běžecký pás a střídám výběhy do
přírody.
Jaký očekáváte postup směrem
k jarní části soutěže?
Zatím nejsou žádné prognózy, jestli

se hrát vůbec začne či nikoliv. Já
bych byl rád, aby se soutěže rozjely a
hrálo se klidně déle. Ale bude
záležet, jak se celá situace bude
vyvíjet. Hlavní je zdraví!
Na kontě máte prvoligové
starty. Na jakou sezonu či část
kariéry nejraději vzpomínáte?
Já teda zrovna moc nevzpomínám,

ale kdybych měl vybrat, tak asi na
první ligovou sezonu v Příbrami a
první start a gól. Nezapomněl bych

Marek Plašil dělá hrajícího asistenta trenérovi Karlu Krejčíkovi.
Foto: fchk.cz

MAREK PLAŠIL

Narozen: 19. prosince 1985 v Hradci
Králové. 
Mateřský klub: Černíkovice.
Prvoligové starty/góly: 148/6.  
Hráčská kariéra: Černíkovice,
Rychnov n/K, Hradec Králové, Cheb,
Příbram, Hradec Králové.

Stále chci hlavně hrát. Teď ale jde o zdraví

Marek Plašil je největší osobností hradecké rezervy.                                                                                                  Foto: fchk.cz

ani na dva postupy s Hradcem do
první ligy a jeden s Příbramí.
Nejdůležitější moment kariéry?

Řekl bych, že asi hostování v
Příbrami a posléze i přestup po
postupu do ligy, kterou jsem začal
pravidelně hrát.
Váš bratr Jaroslav poměrně
nedávno ukončil kariéru, Honza
ještě kope za Černíkovice. Řešíte
společně fotbal?

Je pravda, že jsme vlastně skončili
stejně. Samozřejmě spolu fotbal
probíráme a k tomu i spoustu
dalších věcí mimo fotbal. To vše jak s
Jardou, tak i s nejstarším bráchou
Honzou.
Co říkáte na Jardovu velmi
úspěšnou kariéru? Ať už na
klubové či reprezentační úrovni.
Já myslím, že se mu celkem povedla

(usměje se). Dohromady přes pět
set prvoligových zápasů v české,
francouzské, španělské a italské
soutěži plus přes sto zápasů za
reprezentaci – to hovoří za vše!
Co vy a fotbal do budoucna?
Chcete se věnovat trenérské
práci?

Rád bych ještě pokračoval v hraní,
pokud zdraví dovolí. A zároveň se
připravoval na trénování. Mám za
sebou kurz UEFA B licence a rád
bych pokračoval na UEFA A licenci.

(pvh)
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Kde jste na tuto myšlenku přišli? 
Individuální tréninkový program

mají všechny naše kategorie od
nejmenších přípravek U7 až po áčko
mužů. K předání hráčům používáme
program XPS a jeho mobilní aplikaci,
kterou nyní vzhledem k situaci nabídl
FAČR zdarma pro zájemce z
fotbalového hnutí. Nyní se díky němu
snažíme udržet hráče v chodu
alespoň touto individuální formou.
Co vše XPS umí?

Každý trenér si díky ní eviduje
tréninkový proces, časové plány,
náplň jednotlivých tréninků, dochá-
zku. Současně individuální program
(tréninky) nahraje do aplikace
každému ze svých hráčů, a ty tak
hned aplikace upozorní, co je v daný
den čeká. Online komunikace pro-
bíhá i naopak, hráči mohou nahrávat
své pohybové aktivity. Trenér tak má
přehled, co každý z jeho hráčů dělá.
Každý výběr dostává od svých
trenérů týdenní plán, nebo je vše
na hráčích, co pro sebe budou
dělat?

Každá kategorie plán dostává. Je to
v podstatě maximum, co momen-
tálně pro hráče můžeme udělat. Je
jasné, že trenéři u příprav stráví
hromadu času, a za to jim patří můj

dík a respekt, že se takto hráčům v
dnešní nejisté době věnují. Ve finále je
ale na každém hráči respektive
rodičích, jak s individuálem naloží.
Chci na všechny apelovat, abychom
neustále děti ke sportu vedli. Každý
má jiné možnosti, všichni nemají u
domu zahradu, ale i tak jsou
možnosti, jak se hýbat.
Jak hráči svoje plány plní?

Myslím, že po počátečním
seznamování s aplikací už všechny
kategorie pracují velmi aktivně. Jsem
rád, že příkladem všem jde áčko.
Snažíme se teď prostřednictvím videí,
co kluci ze svých tréninků natočí,
sdílených na klubovém facebooku,
motivovat i mládežníky k tomu, aby
na sobě pracovali. Musíme na této
době hledat pozitiva. Každý hráč má
teď velké množství času dohnat to, co
mu třeba nejde a pracovat na svém
zlepšení
Jak by podle vás v době karanté-
ny měl vypadat kvalitní individu-
ální trénink?
Každá kategorie má svá specifika. U
nejmenších cílíme na základní práci a
cit s míčem a gymnastická cvičení. U
žákovských kategorií na práci s
míčem a pohybový rozvoj (core,
balanční cvičení, dynamická síla). U

ONDŘEJ NEJMAN, ŠÉFTRENÉR MLÁDEŽE FK NÁCHOD:

S mládeží to v Náchodě umí, to je ověřený fakt. A fotbalový klub to
dokazuje i v období karantény. Pomocí mobilní aplikace, kterou v
tomto složitém období poskytl FAČR zdarma, všichni trenéři zadávají
svým svěřencům individuální tréninky. Tuto vychytávku si pochvaluje
i šéftrenér mládeže a hlavní trenér divizního A týmu Ondřej Nejman.
„Je to skvělé, jako trenéři ji využíváme k tréninkovému procesu v tomto
těžkém období,“ říká jedna z předních postav náchodského fotbalu.

mužů udržení a rozvoj kondice a
silové tréninky. Všemi kategoriemi se
pak prolíná kompenzační cvičení,
lifekinetic a další. Hlavní aspekt ale u
všech musí být to, aby kluky trénink
bavil, těšili se, až jim zase pípne mobil
s novým tréninkem a vnímali ho jako
nástroj pro svůj progres.
Práce s mládeží je v Náchodě na
velmi vysoké úrovni, co by mělo
být hlavním cílem? Vychovat
hráče pro A tým, nebo míříte
ještě výš?

Chceme vychovávat mentálně silné
individuality, kluky co milují fotbal,
touží vyhrávat, ale umí i prohrávat,
rádi trénují a umí se prosadit. To
znamená, že chceme hráče připravit
na to, aby se prosadili do nejvyšších
soutěží. Důležitý je i vztah k našemu
klubu. Jsem přesvědčen, že když
budeme dobře pracovat, tak se k
nám vždycky naši odchovanci
budou rádi vracet a spolu s kluky,
kteří projdou naší mládeží, zvedat
svou kvalitou naše áčko. 
Vy jste šéftrenér mládeže, navíc i
trenérem A týmu, jak to vše
časově zvládáte?

Jsem rád, že se mohu opřít o skvělé
parťáky v obou realizačních týmech,
proto se to zvládat dá. Dopoledne
jsou takzvaně papírová a odpoledne
tréninková. Další můj čas patří už jen
rodině.    
Vypadá to, že A tým se po letech
trápení, kdy se pohyboval na
hraně divize a krajského pře-
boru, začal šlapat. Pro mladé hrá-
če to musí být výzva, že?
Doufám v to. V přípravě jsme zapojili

velké množství hráčů z obou dorostů

Ondřej Nejman, šéftrenér náchodské mládeže.                     Foto: fknachod.cz

Chceme vychovat kluky, co fotbal milují

Náchodský tým U10 slaví s rodiči.                                               Foto: fknachod.cz

do tréninku a i v zápasech. Všichni
kluci skvěle zapadli a v nás tak může
být optimismus, že máme v týmech
mládeže budoucnost. Chci áčko a
mládež hodně propojovat. Hráči by
měli vnímat, že jsme jeden klub.
Na zápasech A týmu na podzim
povzbuzovali i hráči mládeže.
Atmosféra v klubu se zdá velmi
dobrá.

Souhlasím s vámi. Nástupy s hráči
před utkáním měly skvělou odezvu u
samotných minifotbalistů, jejich
rodičů, ale i samotných hráčů áčka.
Oni sami vidí, že k nim kluci vzhlížejí,
fandí jim a musí jim to ohromně
pomáhat. Atmosféra je fajn, ale to
tak bývá, když jsou výsledky.
Snažíme se o to, aby byla skvělá a
přátelská atmosféra v klubu normou.
Jak je těžké udržet ty nejlepší
naděje v Náchodě? Přece jen
hodně hráčů vždy odcházelo do
Hradce, je to podle vás správně?

Nejlepší hráči by se měli vždy
posouvat výše, aby se porovnávali se
sobě rovnými a kvalitními hráči. Tuto
pyramidu naprosto respektujeme.
Musí se u ní ale přemýšlet na obou
pólech. A v první řadě musí být vždy
rozvoj právě toho jednotlivého hráče.
My chceme nabídnout kvalitní
trénink a podmínky pro přípravko-
vské a žákovské kategorie. Udržet po
tuto dobu kluky doma, v rodině,
protože to považuji za strašně
důležité z hlediska celkového rozvoje
osobnosti hráčů. V tomto období
udělat z hráčů lídry svých týmů a pak
je pustit do světa prodat to, co se
naučí.

(vm)
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Nedávno ukončil kariéru - a to už v sedmadvaceti letech - útočník Sparty
Václav Kadlec, nejmladší střelec v dějinách české reprezentace. Při jejích
zápasech ho fotil také Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec.

Foto: Archiv L. D.

SEKRETÁŘ A KONČÍCÍ STŘELEC

GRATULUJEME!

Nedávno oslavil 75 let Václav Zezulka z
Lovčic. Po celou kariéru je členem Sokola
Lovčice, nejprve jako hráč, postupně trenér
fotbalu dospělých a mládeže.
Více než půlstoletí působil nepřetržitě ve

funkci sekretáře, od roku 1990 zároveň
pokladník klubu, 25 let byl i rozhodčím OFS
Hradec Králové.

V roce 2009 obdržel od OFS Hradec
ocenění Hradecká fotbalová osobnost, při
jubileu 70 let v roce 2015 převzal od
Královéhradeckého KFS Cenu Jana
Modřického a od FAČR prestižní Cenu Dr. Václava Jíry. 

Do dalších let mu zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a
radost na zeleném trávníku i mimo něj přejí členové Sokola Lovčice,
kamarádi z hospůdky od fotbalového stolu, Okresní fotbalový svaz
Hradec Králové i naše sportovní redakce. (ld)

VÁCLAV ZEZULKA Z LOVČIC
OSLAVIL 75

SMUTNÉ ZPRÁVY:

Smutné zprávy dorazily počátkem roku na Okresní fotbalový svaz Hradec
Králové.

Ve věku 78 let let, po dlouhé nemoci, navždy
odešel Jaroslav Pavel z Malšovy Lhoty.
Dlouhá léta působil jako fotbalový rozhodčí,
okresní soutěže řídil od roku 1975 a za další
dva roky již soudcoval mistrovská utkání v
rámci tehdejšího Východočeského kraje.
Byl velmi činný jako funkcionář v Sokole
Malšova Lhota, mnoho let byl předsedou
komise rozhodčích a členem Výkonného
výboru OFS Hradec Králové, dále pak členem
komise rozhodčích Východočeského
fotbalového svazu, kde ve funkci sekretáře

zajišťoval chod komise desítky let.
V roce 2010 převzal od OFS Hradec Králové ocenění Hradecká fotbalová

osobnost.
Další nepříjemná zvěst došla z Plotišť nad

Labem. Ve věku 90 let navždy odešel
Vladimír Komárek, dlouholetý rozhodčí a
funkcionář OFS Hradec.

Své první zápasy na okrese řídil již v roce
1959, o pět let později soudcoval duely v
rámci tehdejšího Východočeského kraje a od
roku 1967 rozhodoval utkání republikových
soutěží.

Dlouhá léta byl činný v Okresním
fotbalovém svazu Hradec Králové, zejména
jako předseda STK a ve vedení OFS. V roce
2009 převzal od OFS Hradec Králové ocenění Hradecká fotbalová osobnost. 
Oba budou nám všem na zeleném trávníku i mimo něj chybět. Čest jejich

památce!                                                                Text a foto: Lubomír Douděra

NAVŽDY ODEŠLI ROZHODČÍ
PAVEL A KOMÁREK



� FK Vysoká nad Labem - zelení                   Foto: Lubomír Douděra �Sokol Lhota pod Libčany                                                 Foto: Lubomír Douděra 

�� Bystřian Kunčice                                               Foto: Lubomír Douděra � Sokol Hořiněves                                                              Foto: Lubomír Douděra 

�� Fotbalová školička FC Hradec Králové - černobílí
Foto: Lubomír Douděra �FK Chlumec nad Cidlinou                                     Foto: Lubomír Douděra 

OP OFS Hradec minipřípravek ve Vysoké




