
VÁCLAV PILAŘ:
Zahraje si s tátou?

DVŮR DO KRAJE?
Ne, odmítá prezident

ZDENĚK KOUT:
Vrchlabí myslí na divizi 

ROČNÍK 16  ČÍSLO 19  11. KVĚTNA 2020  CENA 38 KČ
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Finále ZHL OFS Rychnov starších přípravek v Rokytnici

 Spartak Rychnov nad Kněžnou  SK Solnice

 Velešov Doudleby nad Orlicí/TJ Sopotnice

 SK Dobruška/Spartak Opočno

 FK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice A
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl (6x) FK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice B
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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 - Petr Reichl
V Rokytnici v Orlických horách se na
začátku února hrálo finále Frisch-
beton Cupu - zimní halové ligy OFS
Rychnov starších přípravek.

 Fotbalová osobnost: Václav Pilař, záložník Sigmy Olomouc 4
 Seriál o pravidlech: Ofsajd 5
 Votrok krajský přebor: 
 Michal Šmied, záložník FK Černilov 6
 Votrok krajský přebor: Zdeněk Kout, kapitán FC Vrchlabí 7
 AM Gnol I. A třída: Milan Seidl, předseda SK Solnice 8
 JAKO I. B třída, skupina A: 
 Roman Klouza, záložník Sokola Železnice 9
 JAKO I. B třída, skupina B: 
 Robin Ptáček, obránce Baníku Vamberk 10
 Divize C: Georgios Karadzos, prezident TJ Dvůr Králové 11
 ČFL: Jan Labík, útočník FK Chlumec nad Cidlinou 12
 Mládežnické soutěže: Miroslav Hovorka, 
 trenér dorostu U19 FK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice 13
 OFS Hradec Králové 14
 OFS Hradec Králové: Martin Zbořil, předseda 15

VOTROCI PODPOŘILI NEMOCNICI OBSAH:

Finanční dar ve výši 22 tisíc korun předali hráči a zaměstnanci FC Hradec Králové
pracovníkům hradecké Fakultní nemocnice. Votroci tak symbolicky oceňují jejich práci
v době koronavirové epidemie a vyjadřují jim podporu v těžkých časech.
„V této době jsme za pomoc obzvlášť vděční. A vážíme si jí tím spíš, že jde přímo od
jednotlivých lidí v klubu. Všem jim děkujeme,“ prohlásil ředitel nemocnice, profesor
Vladimír Palička, kterému symbolický šek přivezli hlavní trenér A týmu Zdenko Frťala a
obránce Otto Urma.
„Taková aktivita je pro nás samozřejmostí nejen v době krize. A jsem rád, že se do ní
zapojují všichni kluci bez výjimky a bez sebemenší známky pochybností. To není úplně
obvyklé,“ říká za kabinu hlavní trenér.                                                Foto: fchk.cz/Michal Petrák

AGRO CS CUP 
- HLASTE SE!

V návaznosti na rozvolňující se opatření vyhlašuje VV
Královéhradeckého KFS LETNÍ AGRO CS POHÁR, jako
neoficiální nemistrovskou soutěž pro kluby hrající
soutěže KFS kategorií MUŽI a DOROST.
Přihlášky posílejte do pondělí 18. května. Následně
bude provedeno rozlosování do skupin. Skupiny a
výsledky budou určitě zveřejňovány minimálně na
stránkách khfotbal.
Účast v této soutěže je ryze DOBROVOLNÁ.
Více informací na khfotbal.cz

GRATULUJEME!

Poslední dubnový den oslavil významné životní
jubileum 50 let Karel Průcha, předseda RMSK Cidlina
Nový Bydžov, bývalý brankář a nyní první muž
novobydžovského fotbalového klubu.

A nebyl jediným někdejším gólmanem, který se
dočkal stejného milníku. Také Tomáš Navrátil, duše
fotbalu v Dolní Kalné,
mládežnický trenér a
také člen výkonného
výboru krajského svazu,
je rovněž čerstvým
padesátníkem.

Do dalších let jim přejeme zejména pevné zdraví,
štěstí, osobní spokojenost a radost na zeleném
trávníku i mimo něj. 
Ke gratulantům se připojují Královéhradecký KFS,
Okresní fotbalový svaz Hradec Králové i redakce
Fotbalu v kraji.                                                                   (ld)

DVA BRANKÁŘI 
OSLAVILI PADESÁTINY
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Váš táta pořád hraje čtvrtou
třídu za Převýšov. Nechystáte
se za ním - do jednoho týmu?
Bylo by to pěkné. (usmívá se) Ale

já ještě nechci končit, chci hrát,
neustále mě to baví. Dal jsem do-
kupy koleno, nemám žádné pro-
blémy, je to skvělé. Vidím všechno
pozitivně, chci hrát výš a ještě
výš…
Takže táta musí vydržet…
Je mu šedesát a pořád mu to jde.

Baví ho to, nikdy neměl žádný
zdravotní problém. Tak to třeba
vyjde.
Vašeho rodného Převýšova se
týkal také letní přesun týmu
hrajícího ČFL do nedalekého
Chlumce nad Cidlinou. Byl to
dobrý tah?

Musím se přiznat, že se dostanu
tak na dva zápasy Hradce a na
dva Chlumce za sezonu. Jinak
jsem v Olomouci, hodně se věnu-
ju regeneraci a rodině. Ale co se
týče Chlumce, myslím, že je dobře,
že se to přesunulo. Je tam hezký
stadionek. Kluci hráli dobře v lize,
v poháru ještě lépe. Navíc tam
funguje lépe mládež. Samozřej-

mě někteří lidé v Převýšově to
berou trochu hůř. Ale to je úplně
normální.
Zapojil jste se také do akce
Votroci sobě, v níž fanoušci
přispívají na stavbu nového
stadionu v Hradci. Proč?

Když jsem si pročetl, o čem ta
akce je, a pobavil se s kamarády z
okolí klubu, neváhal jsem. Přeju si,
aby tam stadion byl, tenhle ná-
pad se mi líbil. Každý, kdo Hrad-
cem prošel, tam stadion chce. Je
super, že k tomu můžeme tímhle
způsobem přispět.
Jaké jste koupil místo na
hřišti?

Když jsme postoupili do ligy a
přijela Sparta, vyhráli jsme 2:1 a
mně se podařilo dát vítězný gól.
Vybral jsem si čtvereček zhruba v
místě, odkud jsem tehdy střílel. A
zase jsme u toho – kdyby byl
stadion, lidi by přišli, protože by
byli zvědaví. Nejen na zápasy se
Spartou nebo se Slavií, chodili by
na všechny. Kdyby stadion stál,
hned bych přemýšlel o návratu.
Tahle výzva by mě strašně lákala.
Fotbal se pomalu vrací do nor-

VÁCLAV PILAŘ, ZÁLOŽNÍK OLOMOUCE:

V hradeckém dresu se odrazil na parádní cestu: Plzeň a Liga
mistrů, německá Bundesliga, čtvrtfinále mistrovství Evropy.
Nyní kope Václav Pilař, jedenatřicetileté křídlo, za olomouckou
Sigmu. Ale dál sleduje - aspoň poočku - fotbal v rodném kraji.

málu. Jste pro dohrání nej-
vyšší soutěže?

Myslím, že to kluby nakonec
odsouhlasí. Některé budou proti,
ale to se nedivím, má to své klady
i zápory. Já se budu řídit tím, co se
řekne: Když budeme hrát, budu
hrát, když ne, začnu se připra-
vovat na novou sezonu.
Máte obavy?

Bezpečnost musí být na prvním
místě. Nedej Bože, aby se někdo
po dvou kolech nakazil a zase by
se to ukončilo. Musím přiznat, že
pro nás je důležité hrát, chceme

S tátou bych si rád zahrál, ale zatím chci výš

uspět hlavně v poháru. Jsme v
semifinále, jen dva zápasy od
případného vítězství.
Jste připravený na start ligy?

Fyzicky jsem nachystaný, to je
pro mě důležité. nemyslím si, že
bych za pár týdnů zapomněl hrát
fotbal (usmívá se) Tři týdny jsme
běhali po lese, pak už se při-
pravovali ve skupinách na hřišti.
Odtrénoval jsem všechno.
V létě vám končí v Olomouci
smlouva. Co bude dál?
V hlavě něco mám, ale teď o tom

nemůžu mluvit.                            (fvk)

Velkou kariéru odstartoval Václav Pilař v hradeckém dresu.                  Foto: fchk.cz

Václav Pilař odehrál za národní mužstvo dvaadvacet zápasů.
Foto: Lubomír Douděra
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OFSAJD A 
OFSAJDOVÁ POZICE
Dva nejdůležitější pojmy v roz-
lišování přináší Pravidlo 11. Jed-
ná se o ofsajdovou pozici a of-
sajd.

Ofsajdová pozice :
Pouze ukazuje určité rozesta-
vení hráčů na hrací ploše a je
původním předpokladem, aby
byla hra přerušena pro ofsajd.
Hráč se nachází v ofsajdové
pozici, je-li současně:
1) na soupeřově polovině hrací
plochy a
2) blíže k soupeřově brankové
čáře než míč a
3 ) blíže k soupeřově brankové
čáře než předposlední hráč sou-
peře ( poslední je zpravidla bran-
kář, který se ovšem při vybě-
hnutí z branky může stát i před-
posledním hráčem ) nebo než
poslední dva hráči bránícího
družstva, jsou li tito dva hráči
stejně vzdáleni od své brankové
čáry.
Pojmem hráč je v ofsajdové po-
zici se rozumí jednoduše řečeno
ta část jeho těla, kterou může
hrát ( hlava, tělo, noha ). Takže
příkladem, pokud bude útočník
ve stejné vzdálenosti od sou-
peřovy brankové čáry jako
obránce ( předposlední hráč ) a
bude více nakloněn hlavou či
trupem dopředu než obránce,
tak je v ofsajdové pozici, jelikož
je části, kterou smí hrát blíže k
brankové čáře.

Ofsajd:
O přerušení hry z důvodu po-
souzení herní situace pro ofsajd
pomáhá převážně asistent roz-
hodčího svojí signalizací zve-
dnutím praporku. Konečné pře-
rušení hry však s plnou platností

provádí až rozhodčí.
Po doteku čí přihrávce od
svého spoluhráče bude roz-
hodčí v ofsajdové pozici pova-
žovat hráče za ofsajd jestliže:
1) aktivně se zapojí do hry 
( zahraje míčem nebo se snaží
zahrát míčem )
2) ovlivňuje soupeře 
A) omezí možnost hrát soupeře
míčem – stojí mu ve výhledu čí
omezuje soupeři  pohyb s ná-
slednou možností zahrát míčem 
B) svádí v hratelné vzdálenosti
míče souboj se soupeřem ( sou-
peř reaguje na jeho pohyb či je v
souboji o míč s protihráčem )
Hratelnou vzdáleností se myslí
vzdálenost, která umožňuje
maximálním natažením  nohy
se dotknout míče ( závisí na fy-
zické dispozici hráče )

KURS PRAVIDEL:

V novém seriálu Fotbalu v kraji se budeme zabývat zapeklitostí
některých pravidel. Jako druhé pravidlo jsme vybrali
problematiku ofsajdu. Do tématu nás zasvětí Lukáš Votěch,
sudí a člen komise rozhodčích krajského svazu.

3 ) získává ze svého postavení
výhodu ( zahraje v ofsajdové
pozici míčem, který se odrazí
A ) od soupeře
B ) od tyče či břevna
C ) po teči protihráče při obra-
nném zákroku ( blok střely na

Ofsajd? Kdy nemůže být hráč mimo hru?

branku, snaha zabránit docílení
branky soupeřem )
O ofsajd se niky nejedná,
pokud získá hráč míč přímo 
A ) z kopu od branky
B ) z vhazování
C) z kopu z rohu

Modrý hráč za černou linií se nachází v ofsajdové pozici ( ne však v ofsajdu ).
Pokud nechce, aby byl považován za hráče v ofsajdu, tak se nesmí dopustit ani
jednoho z níže uvedeného ( zkrátka nesmí se zapojit do hry ). Pro přerušení hry
je tedy třeba následujících akcí (1, 2, 3).

KDYŽ NENÍ POSLEDNÍM HRÁČEM BRANKÁŘ…

V této situaci si představme, že žlutý hráč vzdálenější od brankové čáry zahraje míčem svému spoluhráči, který
je blíže k brankové čáře. Tento hráč následně vstřelí míč do branky. V této zajímavé situaci se předposledním
bránícím hráčem stává brankář a tudíž je vyhodnocení celé akce ovlivněno jeho postavením. Musíme si
uvědomit, že pomyslnou čáru od předposledního hráče ( brankáře ) by dříve TV chybně označila někde od
trupu brankáře a tudíž by žlutého hráče blíže postaveného k brance označila za hráče v ofsajdu. V této situaci
by tato pomyslná čára měla jít od poslední části těla brankáře, kterou je oprávněn hrát, což je v tomto případě
ruka a tudíž tato ruka je pravděpodobně ( vliv úhlu )  ve stejné vzdálenosti od brankové čáry jako koleno žlutého
hráče ( poslední část, kterou smí hrát ), a tudíž je tato situace správně ponechána nechat pokračovat ve hře.
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Michale, jaký rozdíl jste oproti 1.
A třídě v Černilově pocítili?

V krajském přeboru se hraje více
kombinační fotbal než v 1. A třídě, což
se projevuje i na vyšší herní kvalitě
mužstev. Rozdíly mezi týmy nejsou
velké. O vyrovnanosti soutěže svědčí i
tabulka.
Jak účinkování týmu v letošní
velmi zkrácené sezoně hodno-
títe?

Převažují pozitiva. Sehráli jsme
mnoho kvalitních utkání. Mile mě
překvapili rozhodčí. Až na jednu
výjimku pískali celý podzim fér. Mají
to těžké. I když také patřím k těm co
nadávají, tak bychom si jich měli více
vážit. 
Nakonec tedy po šestnácti kolech
jedenácté místo. Panuje spokoje-
nost?
Rozhodně ano, i když se nám některé

podzimní zápasy výsledkově nepo-
vedly, tak se jako nováček soutěže
nemáme za co stydět. Náš fotbal
bavil nás i naše skvělé fanoušky,
kterým patří velké díky za podporu. 
Jak jste přijal předčasný konec
sezony?

Ze začátku jsem to nechápal, hrál

bych dál. Ale musel jsem to přijmout a
respektovat tak jako ostatní. Zdraví
máme jen jedno. Snad se situace
bude jen a jen zlepšovat. 
Černilov v nejvyšší krajské lize
představil houževnaté, bojovné
mužstvo.

Pod trenérem Chasákem máme
zažité určité automatismy. Každý
hráč má svou úlohu a ví, v jakých pro-
storech se pohybovat. V našem systé-
mu je nejdůležitější týmová práce. 
Vy sám jste se hned šestkrát
střelecky prosadil. Šlo o nejlepší
půl rok vaší kariéry?

V dospělém fotbale určitě. Mohlo to
být i lepší, ale stále se učím a
získávám zkušenosti. Více se mi daří
na góly přihrávat, takže nejsem úplně
typický střelec. 
Na jakém postu se na hřišti cítíte
nejlépe?

Nejčastěji nastupuji na pravém kraji
zálohy. Jsem nejradši, když se
nemusím starat o bránění a mohu jen
útočit. Což se mi ale vyplní jen na
tréninkovém fotbálku. 
Do předpokládaného startu další
sezony zbývá ještě hodně času.
Co s tím?

MICHAL ŠMIED, ZÁLOŽNÍK ČERNILOVA: 

Jako nováček Votrok krajského přeboru se neuvedli špatně. Ba
naopak. Fotbalisté Černilova v šestnácti odehraných duelech sezony
posbírali jednadvacet bodů a herně rozhodně nepropadli. Pozitiva
našel také krajní záložník mužstva Michal Šmied, který dobrými
výkony a gólovými příspěvky pomohl mužstvu z fotbalové obce u
Hradce Králové ke konečnému jedenáctému místu.   

Pauza je to opravdu dlouhá. Pro
kluky, kteří se nemůžou z různých
důvodu účastnit tréninků, bude
složité se do toho znova dostat. Snad
dopadnou alespoň přátelské zápasy. 
Černilov se určitě bude chtít v
přeboru usadit. Je to tak?

Ano, jsem přesvědčený, že herně do
soutěže patříme. Tým je složený z
odchovanců klubu. Na podzim se
ukázalo, že se nemusíme nikoho bát.  
Co vaše fotbalové ambice?

Ambice mám pořád. Hlavně musí
držet zdraví. Chci se i nadále
zlepšovat a být užitečný pro mužstvo.
Důležité je správně si nastavit hlavu
na fotbal a odehrát zápas, jako kdyby

Přebor není můj vrchol. Chci ještě výš

Černilov byl při přerušení soutěže na jedenáctém místě přeboru.                                                                                                                                             Foto: Miloš Kittler

to měl být ten poslední. Krajský
přebor není můj vrchol, chci výš. 

(pvh)

MICHAL ŠMIED

Narozen: 29. června 1997 v Hradci Krá-
lové.
Mateřský klub: FK Černilov. 
Hráčská kariéra: Dorost, hostování - TJ
Sokol Třebeš a FC Olympia Hradec
Králové, muži – FK Černilov. 
Oblíbený klub/hráč: Atlético Madrid/Ro-
naldinho. 
Úspěchy: Vítězství v krajském přeboru
dorostu s TJ Sokol Třebeš, postup do
krajského přeboru mužů s FK Černilov.

Michal Šmied, ambiciozní záložník Černilova.                         Foto: Archiv M. Š.



                                               strana                                  

     
    

     
       

      
    

     

    
   

   
    

    
     

        
      

 
    

   

      
   

     
     

     
      

    

     

       
    

     
     

    
  

   
   

        
     

     
     

    
   

     
       

     
     

  
      

    
    

      
       

  
   

    
  

    

        
       
       

        
         
        

     
     

   
      

    
     
    

     
     

    
       

C    
    

     
     

     
      

      

                                                                                                                                                     F   

     
      

 

      

    
     

     
     

   
 
    

      
     

                             F    

fotbal v kraji                                             strana 7                               regionální fotbalové noviny

Zdeňku, jarní část skončila vla-
stně dříve než pořádně začala.
Jak jste tento fakt přijal?

Vzhledem k situaci je to pochopi-
telná věc, zdraví je důležitější.
Vrchlabí skončilo v první polo-
vině tabulky. S takovým umí-
stěním asi panuje spokojenost,
že?
Umístění je jedna věc, druhá věc je

předvedená hra, s tou to bylo jak na
houpačce.
Co vám letošní sezona přeboru
ukázala a jak ji hodnotíte?

Že můžeme porazit kohokoliv a s
kýmkoliv prohrát. Těžko hodnotit,
ale jak už jsem naznačil, vzhledem
k umístění jsem spokojený.
Jak vyplňujete pauzu bez
fotbalu? Udržujete se nějak v
kondici?

Upřímně jsem tomu trénování
moc nedával. Jsem rád, že mohu
pořád chodit do práce a ve volném
čase jsem byl na stavbě, takže jsem
se rozhodně nenudil. Nedávno
jsme s klukama konečně začali
trénovat, i když s řadou omezení. 
Dají se ve Vrchlabí očekávat
nějaké změny? Přece jenom

dlouhá pauza může mnohé
změnit.
Určitě ano, vedení plánuje přilákat

posily. Věřím, že se to podaří, ale je
to těžké. Většina týmů bojuje s
nedostatkem hráčů stejně jako my.
Můžete srovnávat. Jaký je sou-
časný tým Vrchlabí?

Do budoucna máme velmi
perspektivní tým, hodně mladých
kluků, kterým zatím chybí zkušeno-
sti. Ale to doženeme. Můžeme se
opřít o super partu.
Vrchlabí by zcela jistě mělo
zázemí i podmínky na vyšší
soutěže. Je divize meta, na
kterou byste v dalších sezonách
rádi dosáhli?

Slovo divize slyším ve Vrchlabí čím
dál častěji. Samozřejmě máme
krasný stadion, vedení nám dělá
super podmínky, ale sám vím, že je
to úplně jiná soutěž. Nehledě na to,
že doposud hrajeme převážně se
svými odchovanci, a to by v divizi
nešlo. Nicméně je dobré mít vysoké
cíle. Uvidíme...
Vy sám jste si zahrál divizi. V
čem dnes vidíte největší rozdíl
mezi krajským přeborem a

ZDENĚK KOUT, KAPITÁN VRCHLABÍ: 

Jednou nahoře, podruhé zase dole. Výkony Vrchlabí byly v této
notně zkrácené sezoně Votrok krajského přeboru jako na
houpačce. Což ostatně potvrdil kapitán mužstva a dnes již velmi
zkušený středopolař Zdeněk Kout. Fotbalista se zkušenostmi z
vyšší soutěže vidí v současném kádru horalů potenciál a věří, že se
fanoušci ve Vrchlabí v příštích sezonách dočkají lepšího umístění,
než je letošní sedmé místo.    

první republikovou soutěží?
Určitě v rychlosti a herní taktice.

Na jaké angažmá vzpomínáte
nejraději?

Těžko říct, všude jsem si udělal
spoustu přátel a zažil pěkné časy.
Přesto doma je doma...
Působil jste i v Německu. Dres
jakého klubu jste oblékal?

Před třemi lety jsem se vrátil. Žil
jsem šest let v Hesensku a hrál
Gruppenligu za tým Tuspo 1912
Rengershausen (úroveň podobná
našemu krajskému přeboru).
Mám tam spoustu přátel, se který-
mi se nadále navštěvuji. Zkrátka
skvělé období, které mě do života
hodně naučilo.
Střední záložník nebo stoper?

Divize? To slovo tu slyším čím dál častěji 

Zdeněk Kout slaví se spoluhráči výhru nad Třebší.                  Foto: Jiří Novák

Který post vám nyní svědčí
více?

Přesně mezi - defenzivní záložník.
Ale nakonec hraji tam, kde je
potřeba.
Jaké máte s Vrchlabím ambice?
Chci hrát koukatelný fotbal, na
který budou chodit nejen lidé z
Vrchlabí, ale i z okolí. 

(pvh)

ZDENĚK KOUT

Narozen: 6. dubna 1988 ve Vrchlabí.
Mateřský klub: FC Vrchlabí. 
Hráčská kariéra: FC Hradec Králové, 1. FK
Nová Paka, Tuspo 1912 Rengershausen,
FC Vrchlabí.

Zdeněk Kout, kapitán Vrchlabí.                                                        Foto: Jiří Novák
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V loňské sezoně jste v I. B třídě
společně s Třebechovicemi válcov-
ali jednoho soupeře za druhým,
letos o patro výš jste však bojovali o
záchranu. Jsou mezi soutěžemi tak
velké rozdíly?

Těžko říct, jak velký rozdíl mezi těmito
soutěžemi je. Z mého pohledu je to
zápas od zápasu, jsou hodně kvalitní
utkání v B třídě a taky dost mizerná v A
třídě, pro hráče i diváky. Na druhou
stranu celková kvalita mančaftů v I. A
třídě je určitě vyšší, fotbal je rychlejší a
tvrdší. A o vítězství daleko častěji
rozhoduje zkušenost týmů, které tuto
soutěž hrají dlouhodobě.
Někomu předčasné ukončení se-
zony uškodilo, vám však při sestu-
povým starostem pomohlo, sou-
hlasíte?

Z toho mám smíšené pocity. Samo-
zřejmě, pokud měly některé kluby letos
postupové ambice, byly pochopitelně
zklamané, že musí čekat na další
sezonu a bojovat znovu. Anulování
letošního ročníku pomohlo všem tý-
mům na chvostech tabulek všech
soutěží, nejen Solnici. Jen v A třídě bylo
před jarem namočených v sestupu tak
pět šest mančaftů. Nakonec jsme se
zachránili administrativně bez nervů,
rozhodla vyšší moc.
Na druhou stranu první jarní utkání
jste dokázali v Novém Městě vy-
hrát, vypadalo to, že se zimní pře-
stávka s novým koučem povedla?

Ano, tým se přes zimu opravdu zvedl
po nepovedeném podzimu zpod deky a
hned na úvod nás čekal záchranářský
souboj o šest bodů, který jsme vyhráli.
Myslím, že jsme s novým koučem měli
zimní přípravu hodně solidní, z týmu
jsme před začátkem jara cítili
odhodlání poctivě to na hřišti odmakat,
v kabině bylo znát, že hráči se chtějí
porvat o záchranu v A třídě. Těšili jsme
se na další mistrovská utkání, ta už se
bohužel neuskutečnila.
Tým převzal v zimní přestávce
trenér Jiří Židík, co jste si od něj
slibovali a bude pokračovat i v nové
sezoně?

Jirka Židík přinesl do mančaftu
fotbalovost, herní zkušenosti a klid na
balonu, dobrou náladu a vítězný
impuls. Přesně to jsme si od něj slibovali,
aby týmu vrátil pošramocené sebe-
vědomí. Byli jsme spolu domluveni na
trénování do konce června. Nyní po-
silujeme realizační tým angažováním
zkušeného trenéra Pavla Potužníka a já
jsem Jirku požádal, zda by mohl a chtěl
s Pavlem společně pokračovat v Solnici,
on souhlasil, z čehož mám radost.
Věřím, že oni dva vytvoří skvělé
trenérské duo a ještě zkvalitní fotba-
lovou cestu, na kterou jsme v zimě
nastoupili.
Jak to vypadá s příští sezonou, je
prioritou znovu hrát v I. A třídě?

Z letošního neúplného ročníku si
bereme ponaučení. Jako nováčka nás

MILAN SEIDL, PŘEDSEDA SOLNICE: 

Solnice je na fotbalové mapě známá především díky skvělé práci s mládeží,
ale týmu z Rychnovska se daří i v kategorii mužů. Tým po loňské parádní
jízdě v JAKO I. B třídě postoupil o patro výš, tam sice na dobré výsledky
nenavázal, když bojoval o záchranu, přesto ze slov předsedy klubu Milana
Seidla poznáte, že se v Solnici dělá vše pro zlepšení. „Musíme si vzít
ponaučení. Máme dost času na zlepšení, věřím, že příští sezona bude o hodně
lepší,” říká solnický šéf.  

podzimní část opravdu profackovala. V
Solnici jsme do loňského roku nikdy A
třídu nehráli, nadšení bylo veliké a
zklamání po mnoha prohraných
zápasech taky. Chceme do příští sezony
vstoupit lepší, odvážnější a silnější.
Dokázat sobě i našim fanouškům, že si
A třídu hrát zasloužíme.
Může mít současná situace ohledně
koronaviru nějaký finanční dopad
na klub?

Doufám, že se tak nestane. Jsme
„venkovský“ klub, rozpočet máme
nastavený přiměřeně tomu, co během
sezony potřebujeme. Fungujeme jed-
nak z dotací města Solnice, MŠMT a
FAČR a dále ze sponzorských darů a
členských příspěvků. Já předpokládám,
že peníze alespoň na mládež dají výše
uvedené instituce minimálně stejné
jako v loňském roce a věřím, že sponzoři
dojednaní na letošní rok nám taky
zachovají přízeň. Za neodehrané jaro
něco málo ušetříme a zajistit další
potřebné finance na příští sezonu je
hlavně můj úkol, tak se budu snažit!
Od pondělí se výrazně uvolňují
opatření, začne se v Solnici znovu
trénovat? A jak by mělo vypadat
jaro bez mistrovských zápasů?

Ano, datem 11. května se opatření
uvolňují. Zatím jsme řešili tréninkový
plán – kdo, kdy a v jakých parametrech,
samozřejmě zajištění všech hygieni-
ckých předpisů a je teď na jednotlivých
trenérech, aby navrhli svoji představu
nějakých přátelských zápasů a turnajů
během léta. Naše áčko a béčko začnou
naplno trénovat na přelomu května a
června. Co se týče A týmu, chtěli
bychom naplánovat přátelské zápasy
na každý víkend průběžně až do
začátku soutěže.
Plánujete na příští sezonu po-
silovat kádr?

To je úkol obou trenérů áčka. Máme v
hledáčku některé posily, hráče, se
kterými jsme jednali třeba už loni v létě
nebo teď během zimy. Přáli bychom si
do letní přípravy mít co nejširší kádr.
Uvidíme, s kým se dohodneme a jaké
budou podmínky k jednání z mateř-
ských klubů.
Využijete jaro, kdy se nehraje, k
nějakým úpravám areálu?

Pustili jsme se do nějakých terénních
úprav a rekonstrukce tréninkového
hřiště, kde měníme kompletně trávník,
který navzdory skvělé práci našich
trávníkářů umřel stářím. Chceme ještě
do prázdnin zvládnout pár údržbář-
ských oprav budovy s kabinami a
skladu, na které bychom v normálně
běžící sezóně neměli čas.
V Solnici se dělá mládež na opra-
vdu vysoké úrovni, co za tím stojí?

Na začátku byl jeden člověk – Miloš
Gajda – dnes náš šéftrenér mládeže,

Chceme dokázat, že si vyšší soutěž zasloužíme

V roce 2018 ukázala Solnice, jak silný má ročník 2009. Na Ondrášovka
Cupu skončil na skvělém pátém místě.                              Foto: Ondrášovka Cup

který v roce 2014 začal trénovat kluky
ročníku 2009 a v průběhu tří let dokázal
vybudovat jeden z nejlepších týmů
mladší, resp. starší, přípravky v Králové-
hradeckém kraji. Trénování dětí se
věnuje totálně naplno, vzdělává se v
metodice, získal si důvěru kluků a holek,
a co je u trénování dětí stejně důležité,
přesvědčil o smyslu trenérské práce
jejich rodiče. Dokázal přivést další
trenéry k našim přípravkám, pořádáme
nábory pro děti z mateřských škol a
prvních a druhých tříd základních škol
a každoročně během léta soustředění.
Na trénování nejmladších fotbalistů a
fotbalistek se v Solnici hodně zaměřu-
jeme a snažíme se vytvořit co nejlepší
podmínky, aby u nás děti chtěly fotbal
hrát.
Kluci z ročníku 2009 byli před dvě-
ma lety na Ondrašovka cupu na
skvělém pátém místě, to byl obrov-
ský úspěch a pro klub asi hodně do-
brá reklama, že?

Probojovat se na finálový turnaj On-
drášovky skrze předkolo, první kolo
kvalifikace a závěrečné kolo kvalifikace
se našim klukům ročníku 2009 podařilo
už čtyřikrát za sebou! V roce 2018 to byl
parádní turnaj v Hradci Králové. Super
atmosféra, kluci makali, vyhrávali a ve
finálové skupině nestačili pouze na
mladíky obou pražských „S“ a FC
Hradec. Je pravda, že značka SK Solnice
tenkrát zase povyskočila o něco výše
mezi daleko věhlasnějšími kluby a v
pově-domí fotbalových znalců. A těší
mě, že i letos, pokud se finálový turnaj
Ondrášovky někdy odehraje v náhrad-
ním termínu, nebudou naši mladí borci
chybět. Ročník 2009 je solnická „vý-
kladní skříň“, zároveň taky koukáme do
budoucnosti a snažíme se vychovávat
další a další malé fotbalisty a fotbalistky.

(vek)
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Sezona skončila po podzimu, jak
velké je to zklamání, že si na jaře
nezahrajete mistrovský zápas?
Zklamaní je velké, na zápasy jsem se

těšil. Situace si však konec sezony
vyžadovala a musíme to přijmout.
Souhlasíte s rozhodnutím svazu
ukončit sezonu předčasně?

Rozhodně ano, zdraví je důležitější
než fotbal. 
Vám se na podzim dařilo, když
jste v I. B třídě bojovali o druhé
místo. Panovala s první polovi-
nou sezony spokojenost?

Byly dobré i špatné zápasy. Sezonu
hodnotím průměrně, chtěli jsme být
na vrchu tabulky, což se nám dařilo,
ale na úplný vrchol něco chybělo.
Mohlo to být lepší, ale také i daleko
horší.

Tým vede velezkušený trenér
Vladimír Blažej, jaké to je pod
ním hrát a jaký má přínos pro
tým?

Železnický fotbal určitě pozvedl.
Důkladně se připravuje na každý
zápas a dává zřetelně najevo, když
se nehraje podle jeho představ. Do
fotbalu je hodně zapálený, což je
vidět při každém zápase. Také má
hodně rád disciplínu.
Dařilo se i vám osobně, když jste
na podzim zaznamenal pět bra-
nek, panovala s vašimi výkony
spokojenost?

Výkony mohly být lepší, ale až na
pár výjimek jsem s nimi relativně
spokojený. Jsem rád, že se mi pove-
dlo dát pár branek, ale samozřejmě
je pořád co zlepšovat.

ROMAN KLOUZA, ZÁLOŽNÍK ŽELEZNICE:

Podzimní část fotbalistům Železnice vyšla, svěřenci trenéra
Vladimíra Blažeje se pohybovali v horních patrech tabulky skupiny A
JAKO I. B třídy. A dařilo se i šikovnému záložníkovi Romanu Klouzovi,
který na podzim zaznamenal pět branek a patřil k nejlepší střelcům
týmu. Konec sezony ho samozřejmě jako většinu hráčů mrzí, ale
podle jeho slov měl aspoň více času na maturitu. „Volno od fotbalu
jsem využil k přípravě do školy, ale na fotbal jsem se těšil a jsem rád,
že jsme v omezeném počtu začali trénovat,” říká devatenáctiletý
mladík. 

Co děláte v pauze bez fotbalu?
Udržujete se v kondici?

Víc jsem se snažil věnovat škole, jel-
ikož mě brzy čeká maturita. Kondice
šla výrazně dolů a hned na prvním
tréninku jsem poznal jak moc.
Sezona však začne až za dlouho a
mám dost času na to, abych se
dostal alespoň do takové formy,
kterou jsem měl před pauzou.
Co bylo vaším fotbalovým snem?

Jako asi každý malý fotbalista jsem
snil o velké kariéře. Teď už se ale chci
fotbalem hlavně bavit, proto ho
většina z nás na téhle úrovni hraje. 
V Železnici se začala hrát sta-
bilně I. B třída, čím to? Dříve se
často hrával v Železnici okresní
přebor.

To nemohu úplně dobře posoudit,
jelikož jsem za A tým v okresním
přeboru odehrál jen pár minut.
Myslím si, že jsme hodně zapracovali
na herním systému a to pozvedlo
naší hru.
Už víte, kdy byste měli mít znovu
společné tréninky, přece jen
opatření se začínají uvolňovat?

Už jsme začali trénovat minulý
týden, ale pořád jsme museli do-

Kondice šla dolů, ale mám hodně času dostat se zpět

Sokol Železnice, Roman Klouza stojí v horní řadě uprostřed s číslem 16                                                                                                                                Foto: Miloš Kittler

držovat nařízená opatření, tento
týden by se měla výrazně uvolnit,
takže myslím, že už budeme mít
klasické tréninky. Příprava na novou
sezonu bude letos hodně dlouhá.
Začne se podle vás příští sezona
v řádném hracím termínu?

Pokud se bude situace i nadále zle-
pšovat, tak podle mého určitě ano.

(vek)
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V letošní sezoně se stihla
odehrát jen polovina zápasů. Jak
počínání Baníku hodnotíte?

Desáté místo sice nevypadá tak
dobře, ale nebyla to sestupová
pozice a na mančafty z horní části
tabulky nám scházelo pár bodů.
Na podzim jste poměrně málo
inkasovali.

Ano, měli jsme kvalitní obranu, kdy
bránil celý tým. Řídili jsme se motem:
Nedostaneš, neprohraješ.
Jaký zápas vám nejvíce vyšel a
který naopak zpětně mrzí?

Nejpovedenější zápas byl asi v
Meziměstí, kde jsme zvítězili 3:1 po
velice náročném zápase a mohli si
tak pořádně užít dlouhou zpáteční
cestu (usměje se).
Panuje ve Vamberku s umí-
stěním spokojenost či zklamání?

Panovala spíše nespokojenost,
protože jsme mnoho bodů ztratili po
penaltách a náš herní projev byl
určitě lepší než na konečné desáté
místo.
Jarní část se vinou koronaviru
ani nerozběhla a následovala
vynucená pauza. V tuhle chvíli

už se však může v omezené míře
trénovat.

Tréninky zatím žádné nebyly, ale
snad se situace zlepší a proběhnou.
Já se jich však již nebudu účastnit,
protože zkouším novou štaci.
Jakou? 

Od nové sezony budu součástí
kádru Solnice v 1. A třídě. 
Jaký vliv podle vás může mít
dlouhá pauza na fotbal v nižších
soutěžích?
Fotbal chybí moc, byly to okamžiky,

kdy jsme se všichni sešli a na chvíli
zapomněli na naše problémy a jen
hráli fotbal. Vliv to může mít
samozřejmě velký. První momenty
na trávníku budou určitě bolet a
balon bude uskakovat ještě víc než
předtím. Ale to určitě nebude tak
vadit a všichni budou rádi, že je vše
při starém.
Říkal jste, že hra Vamberku
neodpovídá postavení v tabulce.
Kde by se mužstvo mohlo reálně
pohybovat?

Ve Vamberku je skvělá parta, která
se těžko opouští. Jsou tu dobří
fotbalisté a pokud půjde vše sprá-

ROBIN PTÁČEK, OBRÁNCE VAMBERKU: 

Byť je mu teprve dvacet let, už si na rukáv dresu navlékl kapitánskou
pásku. Robin Ptáček v podzimní části bojů ve skupině B JAKO 1. B
třídy patřil k oporám Vamberku. A jeho výkony mu vynesly nabídku
z vyšší soutěže. Od nové sezony by se měl mladý stoper objevit v AM
Gnol 1. A třídě, kde oblékne dres nedaleké Solnice. „Chci se stále
zlepšovat,“ hlásí středový hráč, jehož stejně starý bratr Michael
působí v FC Hradec Králové.  

vnými kroky, klidně by se zde mohla
hrát 1. A třída.
Vy sám jste v průběhu podzimu
převzal kapitánskou pásku. Jak
jste vnímal svou roli v týmu?

Tohoto postavení v týmu si
považuji, kapitánem jsem v Baníku
již byl, ale nikdy ne v A týmu. Za pár
let se vrátím jako ostřílený mazák a
doufám, že si s Baníkem zahrajeme
dobrý fotbal.
Jste velmi mladým hráčem. Kam
až sahají vaše fotbalové ambice?

Chci se stále zlepšovat a kopnout si

Je tu skvělá parta. Těžko se mi opouští

Baník Vamberk slavil po minulé sezoně postup do I. B třídy.                                                                                                                                                      Foto: Archiv R. P.

jednou zase se svým bráchou, který
teď kope ČFL.                                 

(vek)

ROBIN PTÁČEK

Narozen: 21. ledna 2000 v Rychnově.
Mateřský klub: Baník Vamberk.
Hráčská kariéra: Vamberk, střídavé
starty v Rychnově nad Kněžnou.
Úspěchy: Mnoho v mládežnických
kategoriích, v mužské kategorii
postup do krajské 1. B třídy.

Robin Ptáček (vpravo) je už ve dvaceti letech kapitánem Vamberka.
Foto: Archiv R. P.
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Dvůr Králové letos završil šest-
náctou, byť hodně zkrácenou di-
vizní sezonu v řadě. Jak odehrané
zápasy ze svého pohledu hodno-
títe?

Skončili jsme na pátém místě, což se
nám dlouho nepovedlo a z toho
pohledu je i škoda, že ta sezona byla
uštípnuta. 
Do hry vstoupil těžký soupeř jmé-
nem koronavirus. Co jste na
předčasný konec říkal?

Byl tak rychlý, že s tím málokdo
počítal a nedalo se na to ani připravit.
Pro hráče to bylo nepříjemné, poně-
vadž zimní příprava byla náročná a
de facto přišla vniveč.
Objevily se hlasy, že se ve Dvoře
Králové přemýšlí o pádu do
krajského přeboru… 

V samém začátku pandemie koro-
naviru, tedy někdy kolem 14. března,
se mě ptal redaktor regionálního
Deníku, jak nás ovlivní krize. Má
odpověď byla, že hodláme pokra-
čovat a těšíme se na novou sezonu.
Proto nechápu, kde se tato spekulace
objevila.
Na podzim byste tedy měli za-
hájit už sedmnáctou divizní sezo-

nu v řadě. Za kolik dalších sezon
dáte jako prezident klubu ruku
do ohně? 
Je to jak říkáte – sedmnáctá sezona v

divizi a má dvacátá ve dvorském
fotbale. Nikdo netušil, že by nás mohl
koronavirus zavřít na dva měsíce do
karantény, proto dnes nevím, co se
stane v září či říjnu. A co když nás
nechají promořit a znovu pošlou do
karantény? Ruku do ohně za to
nedávám. Jestli vy za to, že zůstanete
u časopisu Fotbal v kraji nadále, tak
vám gratuluji.
Jaký máte vztah ke Dvoru Krá-
lové a jak dlouho už zde u fotbalu
působíte?
Ve Dvoře jsem se narodil a hrál fotbal

od žáků po dorost. Prožil jsem tu
krásné roky dětství, a proto se aspoň
touto cestou snažím pomoci zdejší-
mu fotbalu.
Už zhruba tři roky jste zároveň
předsedou TJ. Je to pro dvorský
fotbal výhoda nebo nevýhoda?
Možná se to zdá jako výhoda, ale pro

mě je to jen další práce a starost
navíc.
Stadion vlastní město, chybí stan-
dardní umělá tráva velkých roz-

GEORGIOS KARADZOS, PREZIDENT DVORA KRÁLOVÉ: 

Muži s řeckými kořeny. To spojení, zdá se, ve Dvoře Králové funguje.
Zatímco místnímu hokejovému klubu HC Rodos šéfuje Vasil
Teodoridis, fotbal má zase pod palcem Georgios Karadzos. Již tradiční
účastník divize C figuroval po šestnácti odehraných kolech na pátém
místě tabulky. Do další mistrovské bitvy už ale nevyběhl. Šířící se
koronavirus zapříčinil brzký konec letošní sezony. „Nedalo se na to ani
připravit,“ míní prezident klubu.   

měrů. To jsou asi problémy, které
sužují místní fotbal. Jaké jsou
vyhlídky?

Ty nejsou žádné. Za dvacet let, co
jsem u fotbalu, jsem nepotkal žádnou
osobu, která by se chtěla přičinit o
vytvoření podmínek pro fotbal v
našem městě. Jediné, co se změnilo,
je nestandardní hřišťátko s umělým
povrchem na stadionu pod Hanko-
vým domem. Není příjemné vidět, jak
v menších okolních městech vyrůstá
jedno hřiště s umělým povrchem za
druhým, které týmy využívají zdar-

Že končíme? Nechápu. Těšíme se na novou sezonu

Ozdobou divize je i východočeské derby Náchod vs. Dvůr Králové.                               Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

ma, zatímco u nás platíme za každou
hodinu strávenou na hřišti 600
Kč/hod., a to včetně mládeže.
Klub se hodně věnuje mládeži.
Jak moc je pro vás výchova
mladých hráčů důležitá?

Pro nás bylo vždy na prvním místě
mít svoji mládež a své odchovance.
Jsem moc rád, že máme naplněné
všechny kategorie a o fotbal se v
našem městě nemusíme bát.
V minulých dnech proběhlo smu-
tné výročí jednoho roku od smrti
Čeňka Cellera. Fotbalisté si ho
připomněli na plese. Jak na toho-
to muže vzpomínáte?

Čenda nám všem moc chybí. Byl tu
každý den na hřišti od roku 2004,
když jsme začali hrát divizi. Zanechal
v našem klubu i v našem městě
výraznou stopu. Pro nás je to stále
čerstvá záležitost. Vzpomínka na
něho má v klubovně své místo.
Co rekonstrukce dvorského sta-
dionu?

Je to otázka spíše na vlastníka
stadionu, jímž je v našem případě
město Dvůr Králové nad Labem.
Ve městě funguje spojení mužů s
řeckými kořeny. A to jak ve fot-
bale, tak v hokeji. Probíhá mezi
vámi nějaká spolupráce?

Určitě jsme s panem Teodoridisem
ve spojení, navzájem si pomáháme,
ale každý zvlášť pečujeme o náš
sport, já o fotbal, on o hokej. Oba dva
se snažíme touto cestou pomáhat
mládeži a sportu ve městě.         (pvh)

Prezident Dvora Králové Georgios Karadzos při čestném výkopu.
Foto: Archiv TJ DK
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Sezona sice skončila s před-
stihem, ale v Chlumci ji asi mu-
síte hodnotit pozitivně.

Sezona se vyvedla náramně, jen
škoda, že se nestihla dohrát, chtěli
jsme vybojovat v ČFL bednu. A
myslím, že by se nám to povedlo.
Tým opravdu šlapal.
V klubu se událo spoustu
změn, tou hlavní byl přesun
třetí ligy z Převýšova do Chlum-
ce. Pro hráče z krajského pře-
boru asi velká motivace, že?

Velká motivace to je, ale všechno
stojí na tom se jen dobře připravit a
makat. To je klíč k úspěchu.  
Jak vlastně spolupráce třetili-
gového A týmu a rezervy fun-
govala?

Podle mého názoru to vše šlape,

tak jak má. Důkazem toho jsou
letošní výsledky. Každý se snaží
podávat co nejlepší výkony.
Vy nastupujete za oba týmy,
jak moc velký je rozdíl mezi
oběma soutěžemi?

Samozřejmě obrovský. V
krajském přeboru chci klukům co
nejvíce pomoci a je zde na vše, na
rozdíl od ČFL, která je důraznější a
rychlejší, mnohem víc času.
Dokázal jste vstřelit gól ligové
Plzni, jak na tento okamžik
zpětně vzpomínáte?

Je to zážitek na celý život, lhal
bych kdybych řekl, že ne. Bylo to
pro mě opravdu něco mimo-
řádného.  
Byl to pro vás gól kariéry?

Určitě ano. Jeden z nejdůležitější

JAN LABÍK, ÚTOČNÍK CHLUMCE NAD CIDLINOU: 

Dal gól, na který se nedá zapomenout. Chlumecký fotbalista Jan
Labík dokázal v osmifinále MOL Cupu na konci října v 90. minutě
vyrovnat před čtyřmi tisícovkami nadšených fanoušků zápase se
supersilnou Plzni na 3:3 a poslal ho do prodloužení. Tam sice o
vítězství Goliáše rozhodl dnes už kanonýr belgických Brugg
Michael Krmenčík, ale pro Labíka a celý chlumecký fotbal to byl
nezapomenutelný zážitek. „Na to se nedá zapomenout,”
přikyvuje Labík, jenž po příchodu ČFL do Chlumce nastupuje jak
za třetiligový tým, tak i za rezervu v krajském přeboru. V obou
týmech se v sezoně dařilo na výbornou. Áčko bojovalo v třetí lize
o bednu a i béčko se pralo v horních patrech tabulky. Sezona však
na jaře skončila hned po prvním kole a v Chlumci na povedený
podzim navázat nemohli. „Samozřejmě nás to mrzí, ale nedá se nic
dělat, snad už se věci vrátí do normálu,” říká Labík.

gólů mé dosavadní kariéry. Vždyť
to byla Plzeň, která předtím vyhrá-
vala tituly.
Celé putování MOL Cupem
bylo neskutečné, asi pro vše-
chny v klubu nezapomenutel-
ný zážitek, že?

Pro všechny v klubu to byla jedna
velká pohádka. Všichni tady víme,
že se něco podobného už nemusí
nikdy opakovat.

Putování pohárem? Byla to pohádka

Jan Labík dává gól do sítě Plzně v pohárovém zápase.                                                                         Foto: Martina Hegerová

Pojďme k současné situaci.
Udržoval jste se nějak v
kondici během nouzového
stavu? 
Chodím běhat a hraju tenis, takže

si myslím, že se v nějaké kondici
držím, ale balon mi chybí. To asi
každému fotbalistovi.
Kdy začínáte s normálním tré-
ninkem? Od tohoto týdne by
to mělo být možné, protože se
uvolňují vládní opatření.

Snad začneme. Protože už se
opravdu nemůžu dočkat. Indivi-
duální příprava není špatná, ale
trénink na hřišti se spoluhráči, to je
naprosto něco jiného.  
Jak moc vám fotbal v těchto
dnech chybí? Přeci jen na jaře
je to pro většinu fotbalistů nej-
hezčí období.

Opravdu chybí moc, člověk je od
malička na něco zvyklý a naje-
dnou to skončí, tak snad se to co
nejdříve rozjede a bude to zas jako
dříve.
Začne se podle vás nová se-
zona v řádném termínu?

Všichni doufáme, že ano. V tuto
chvíli se samozřejmě nedá nic
odhadovat, ale podle toho, jak se
uvolňují opatření, tak by se začít
mohlo, což by bylo skvělé.      (vek)

Takto Jan Labík slavil svůj životní gól proti Plzni.      Foto: Martina Hegerová
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Trenére, současná situace sportu
včetně fotbalu nepřeje, jak toto ob-
dobí vnímáte a jste se svými svěřenci
v kontaktu, trénují individuálně?

Bohužel s touto situací nic neuděláme a
musíme ji respektovat. Zdraví je to
nejcennější, co máme, a musíme si ho
vážit. Opatření přijatá vládou ČR nám
všem radikálně změnila život, a to i ten
sportovní. Alespoň si snad budeme v
budoucnu více vážit normálního života,
na který jsme byli před vyhlášením
nouzového stavu zvyklí. Doufám, že se vše
brzy vrátí do starých kolejí. Od chvíle, kdy
jsme byli nuceni tréninkovou činnost
ukončit, nejsem s hráči v bližším kontaktu.
Pouze jsem je informoval o aktuální
situaci a doporučil jim individuální trénink
s odkazy na doporučená cvičení. Jak k
individuálnímu tréninku každý přistoupil,
nekontroluji. Vím, že máme v týmu kluky,
co na sobě pracují a také ty, co volno
využili spíše k lenošení.
V nejbližších dnech by se měla opa-
tření opět uvolňovat, kdy a jakým
způsobem plánujete návrat do před-
koronavirového stavu?

Minulý týden jsme měli v Kostelci schůzi
všech trenérů mládeže, na které jsme se
domluvili, že trénovat budeme od 11.
května s tím, že samozřejmě musíme
dodržovat veškerá nutná hygienická
opatření, která budou v danou chvíli
platná. Hráče jsem informoval, rozpis tré-
ninků jednotlivých kategorií je hotový,
takže nám už nic nebrání opět začít
trénovat.
V jakém rozpoložení si myslíte, že se
Vám hráči po takové dlouhé pauze
vrátí a co uděláte pro to, by se vše
dostalo do normálu?

No, nebudu si dělat iluze. Doufám, že z
nich nebudou Otesánci… Ale teď vážně.
Je mi jasné, že většinu toho, co jsme spol-
ečně v zimní přípravě odmakali, kluci asi
ztratili. Moc mě to mrzí, protože jsme toho
přes zimu opravdu hodně natrénovali,
prakticky jsme od konce podzimní části s
trénováním nepřestali. Hlavně z toho
důvodu, že nám celková fyzická kondice v
zápasech chyběla a my jsme se chtěli

posunout a lépe připravit. Můj kolega
trenér Roman Sejkora připravil klukům
náročné tréninky, přístup kluků byl dobrý,
první zápasy krajského poháru nazna-
čovaly zlepšení. Myslím si, že kluci neztra-
tili jen kondici – vytrvalost a sílu, ale podle
mě budou mít zpočátku problém i při
práci s míčem a s celkovou obratností a
koordinací. Ale ve všech klubech na tom
budou asi podobně a postupně vše dože-
neme. Doufám, že po pauze budou mít
hráči chuť zase trénovat a budou na fotbal
„nadržení“. A co my trenéři uděláme pro
návrat do normálu? V první řadě musíme
hráče nabudit, připravit zajímavé tréninky
a navázat na zimní přípravu. Určitě ale
začneme spíše pozvolna, abychom přede-
šli případným zraněním po tak dlouhé
pauze.
Kostelec má souklubí s Častolovicemi.
Jaké vidíte plusy a mínusy?

Celkové plusy a mínusy mládežnické
spolupráce s Častolovicemi si musejí vyho-
dnotit především funkcionáři obou klubů.
Já jako trenér považuji za hlavní klady
spolupráce dostatek dětí ve všech kate-
goriích, zvláště pak v dnešní době, kdy
zájem dětí o sport jako takový celkově
klesá. Kromě nejmladší kategorie hrají
všechna mužstva pravidelně nejvyšší kraj-
ské soutěže, zároveň máme ve většině
kategorií i B týmy, které hrají soutěže
pořádané okresním fotbalovým svazem.
Dalším plusem je určitě větší počet
společných tréninkových ploch. Mínusem
je asi nutnost dojíždění na tréninky do
Kostelce nebo Častolovic, což někteří
rodiče často řeší. Ale já osobně s tím
problém nemám.
Máte ve svém týmu hráče, o kterých
by jste mohl říci, že jsou budoucností
kosteleckého fotbalu, a dostávají
mladí hráči v A mužstvu šanci?

Já doufám, že ano. Klub chce v budou-
cnosti sázet především na vlastní odcho-
vance. Vždy je lepší, když má hráč ke klubu
vztah a není pouhým „žoldákem“. V
podzimní části dostávali někteří hráči
dorostu šanci zahrát si za B tým, kluci z
Častolovic pravidelně nastupovali za
dospělé v Častolovicích. Jeden hráč doro-

MIROSLAV HOVORKA, TRENÉR DOROSTU KOSTELEC/ČASTOLOVICE:

Také jeho tým se vrací k tréninku. Jak se znovu dostat na požadovanou úroveň,
vysvětluje Miroslav Hovorka, kouč dorostu Kostelec nad Orlicí/Častolovice.

steneckého věku je již delší dobu členem
kosteleckého A týmu. Do zimní přípravy s
A týmem se zapojili dva hráči dorostu.
Takže mladí hráči dostávají šanci prosadit
se v mužstvech dospělých. Zda to bude
zrovna A tým nebo béčko záleží jen na
nich, a hlavně na jejich celkovém přístupu
k fotbalu.
Na čem si jako trenér nejvíce zaklá-
dáte?

V první řadě je to asi poznání osobnosti,
charakteru a temperamentu každého
hráče. Podle toho volím individuální
přístup. Zajímám se také o jeho osobní
život, problémy – ty mohou mít vliv na
jeho výkonnost. Dále se snažím vytvořit z
týmu partu. Fotbal je kolektivní sport a v
minulosti se již mnohokrát ukázalo, že
tým, který drží při sobě, může dokázat
nemožné. Vzpomeňme si na naše hoke-
jisty a slavné Nagano 1998. Zakládám si i
na poctivosti a důslednosti.
Co si myslíte, že dnešní mladé ge-
neraci chybí (myšleno ve fotbale a vě-
ku 15 -19 let)?

Docela těžká otázka. Když to srovnám s
mojí generací, tak jí chybí určitě více
komplexních pohybových dovedností. V
tomto věku jsme jako kluci dělali více
sportů – když jsme nebyli na fotbalovém
tréninku, tak jsme hráli hokejbal nebo v
zimě lední hokej, hráli jsme tenis, nohejbal
atd. Nebo jsme prostě lítali po venku,
protože doma byla jedna TV s pár
programy. Nebyly PC, mobily, tablety.
Dnes jdou kluci sice na trénink, ale
většinou nic víc. To se podle mě projevuje i
ve větší úrazovosti. Jinak mladým chybí
větší úcta k autoritám, odpovědnost a
skromnost.
Jaké mají dorostenci na fotbal v
Kostelci podmínky a jak často tré-
nujete?

Myslím, že dobré. Máme dostatek tré-
ninkových pomůcek, dobré zázemí, nově
zrekonstruovaný Městský stadion, na
kterém přibylo nové hřiště s umělou
trávou. Bohužel rekonstrukce hlavní hrací
plochy se městu nepovedla. Neznám
případ, kdy hrací plocha po rekonstrukci je
v podstatně horším stavu než před ní.
Hřiště jsme proto na podzim nemohli plně
využívat. Na podzim jsme většinou
trénovali 3x týdně, přes zimu jsme chodili
1x týdně do tělocvičny a 2x týdně využívali
novou umělku.
Jak hodnotíte opatření KFS v rámci
podpory dorosteneckého fotbalu,
využíváte například volné starty? A
jaký máte na jejich umožnění názor?
Volný start využíváme u jednoho hráče. V

podstatě si myslím, že je to dobrá věc.
S jakými dorosteneckými soutěžemi
počítáte pro příští soutěžní ročník
2020/21?
V této otázce nemáme momentálně ještě

jasno. Bude záležet, jestli starší hráče za-
členíme do týmů dospělých a přihlásíme
soutěž mladšího dorostu, nebo přihlá-
síme starší dorost U 19. V tomto případě

V první řadě musíme kluky nabudit

Společenství Kostelec/Častolovice hraje nejvyšší krajskou ligu dorostu.
Foto: Archiv M. H.

bychom měli v týmu velký přetlak a
pravděpodobně malou vytíženost někte-
rých hráčů. Ještě uvidíme.
Kdybyste měl možnost ovlivnit dění v
českém mládežnickém fotbale, jaký
krok by jste ku jeho prospěchu udělal
jako první?
Zcela určitě zajistil větší finanční podporu

klubů vychovávající mládež a s tím
související větší vzdělanost a počet tre-
nérů. O to by se dle mého názoru měl
starat především FAČR. V současné době,
pokud je mi dobře známo, FAČR kluby (a
především ty malé jako jsme my v
Kostelci) prakticky finančně nepodporuje.
Kluby se musejí spoléhat na podporu z
obecních rozpočtů nebo žádat o dotace
např. od MŠMT. A když si zapnu televizi,
tak vidím diskuzní pořady na ČT4 a tam
funkcionáře FAČR, kteří se kasají, jak
podporují mládež, co všechno mají při-
pravené atd. Takže letos připravili po-
vinnost, že každý registrovaný hráč (i
klučina v 1. třídě), musí mít e-mail a ten si
řádně potvrdit. Pokud tak neučiní, ne-
může hrát. Ale zase mu nebudou chodit
žádné reklamy… V lepším případě.
Vyslovte přání do nové sezony
2020/21...
Jak jsem začal, tak i skončím. Všem lidem

přeji především pevné zdraví, kterého si
po současné zkušenosti asi budeme vážit
o mnoho více než v minulosti. Samozřej-
mě si přeji, aby se konečně svět sportu a
především fotbalu rozběhl na plné
obrátky, a zase se vrátil do normálu.

Miroslav Hovorka vede spojený
dorostenecký tým Kostelce nad Orlicí
s Častolovicemi.          Foto: Archiv M. H.

MIROSLAV HOVORKA
42 let
Hlavní trenér souklubí Kostelec n. O./Často-
lovice U19.
Hráčská kariéra: FK Kostelec nad Orlicí –
všechny mládežnické kategorie od roku
1984, muži A tým (1. A třída), muži B tým
(okresní soutěže, převážně II. třídy), v sezoně
2017/2018 několik zápasů za AFK Často-
lovice.
Trenérská kariéra: FK Kostelec nad Orlicí –
asi od roku 2010 do současnosti. Postupně
všechny mládežnické kategorie od mlad-
ších přípravek po dorost U 19.
Trenérské vzdělání: Licence C.
Trenérské motto: Poctivost a píle v
tréninku se dříve nebo později projeví.
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SEMINÁŘ ROZHODČÍCH:

V hradecké restauraci U Švagerků se
uskutečnil pravidelný předjarní seminář
rozhodčích OFS Hradec. Vzdělávací akce,
kterou podporuje Královéhradecký kraj,
se zúčastnili předseda OFS Hradec

Martin Zbořil, místopředseda OFS Vladan Haleš, místopředseda DK OFS Ivo
Tomeš a členové KRD OFS Lukáš Vojtěch, Vilém Novák, Evžen Zvolánek, Dušan
Krucký a Lukáš Slavíček.

V úvodu převzal dárkový koš jubilant
rozhodčí Miloslav Doubrava, který
oslavil významné životní jubileum 70
let. Sudí, mezi nimi i několik nováčků,
byli seznámeni s požadavky OFS Hradec
Králové na jejich působení nejen na
hřišti, ale i v průběhu procesu před a po
utkání, jednotnosti přístupu k posu-

zování přestupků, správného vyplňová-
ní zápisu a dalšími pokyny v souvislosti s
IS FAČR.

Dominantní byla přednáška předsedy
KRD OFS Hradec Lukáše Vojtěcha na
téma ofsajd, když rozhodčím byly na
videu názorně ukázány rozbory
vznikajících situací i jejich řešení.

Samozřejmě nechyběly testy z pravidel,
soutěžního řádu a dalších norem fotbalu.

Náhradní seminář rozhodčích, kteří se
nemohli zúčastnit, se již ze známých
důvodů uskutečnit nemohl, a tak ne-

zbývá než věřit, že se v dohledné době
uskuteční alespoň přípravná utkání.
Vždyť od posledního mistrovského
utkání již uběhlo více jak půl roku!

Lubomír Douděra

HISTORICKÉ OKÉNKO

Psal se 29. říjen 2008, kdy
fotbalisté FC Hradec
Králové pod rozsvícenými
lízátky hostili ve 4. kole
Poháru ČMFS FK Teplice
(0:1). Samotnému utkání
předcházel slavnostní mo-
ment, když čestný výkop
provedl dnešní kardinál a
primas český Dominik
Duka za dohledu šéfa
klubu Richarda Jukla.

Foto: Lubomír Douděra

Dominik Duka provedl čestný výkop pod lízátky

Hlavním tématem bylo pravidlo o ofsajdu

Na semináři rozhodčích byly na programu i testy z pravidel,  soutěžního
řádu a dalších norem.                                                          Foto: Lubomír Douděra

Nemistrovská COVID soutěž 
OFS Hradec dospělí jaro 2020
Po uvolnění omezujících opatření VV OFS Hradec Králové 

připravuje pro zájemce týmů dospělých z OFS Hradec Králové
nemistrovskou COVID soutěž.

Systém, termínová listina, podmínky aj. budou závislé 
na počtu přihlášených, termínech a zákonných možnostech.

Je předpoklad využití 3 - 5 víkendů 
(počínaje 30. - 31. 5. a konče 27. - 28. 6.), 

tj. zajištění klubům 3 - 5 utkání. 
Systém bude zvolen dle přihlášek s přihlédnutím lokality 

i výkonnosti. Utkání budou řídit rozhodčí FAČR - OFS Hradec.
Startovné OFS požadovat nebude.

Hlásit se mohou kluby hrající 
Okresní přebor, III. třídu, IV. třídu dospělých. 

Žádáme vás o sdělení zájmu vašeho družstva o účast v této soutěži. 
Další informace na ofshk.cz

Na setkání na zeleném trávníku se těší VV OFS Hradec Králové.

HLASTE SE!
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MARTIN ZBOŘIL, PŘEDSEDA OFS HRADEC:

Je předsedou OFS Hradec Králové i Sokola Třebeš. Martin Zbořil se zamýšlí
nad tím, jaký bude mít koronavirová krize dopad na fotbal.

Jak velký dopad bude mít současná
situace na okresní svaz?

Tak to ukáže až čas. Zahájili jsme
činnosti ohledně příprav na novou
sezonu 2020/2021. Součástí toho je i
zjištění aktuální situace v klubech,
protože zrušení letošní sezony může
mít nepříznivý dopad na finanční a
hráčskou situaci v některých klubech.
Chceme v prvé řadě zjistit, jaké soutěže
OFS Hradec Králové kluby plánují hrát v
nové sezoně.  
Nemůže se dostat do finančních
obtíží?

Co se týká sponzorů OFS Hradec
Králové, tak tady zatím nedokážu
zodpovědně sdělit, jaký to bude mít
dopad na financování činnosti OFS
Hradec Králové. Jednání na toto téma
teprve začnou. Věřím, že spolupráce s
většinou sponzorů OFS Hradec Králové
bude nadále pokračovat. Můj názor je
ten, že letošní rok finančně zvládneme.
Co mám informace, tak dotace na
činnost, o které jsme požádali, bychom
letos měli dostat. Horší bude příští rok,
protože nikdo z nás zatím neví, jak to
bude např. s dotacemi, se sponzory atd.
Tady já osobně vidím problém.
Mluví se také o tom, že by se
omezila činnost okresních
mládežnických trenérů.  Je to tak?

Předpokládám, že hovoříme o pozici

okresní GTM, kterou na našem OFS
Hradec Králové vykonává Ota Rejfek
ml. U této pozice došlo ke změně. Od 1.
7. 2020 se řízení těchto trenérů
přesouvá z FAČR na KFS. Na VV KFS dne
4. 5. 2020 byla jmenována pracovní
skupina, která má za úkol připravit
systém fungování, zpětné kontroly
činnosti a náplň činností okresních
GTM našeho kraje od 1. 7. 2020. Tato
pracovní skupina bude pracovat ve
složení V. Andrejs, V. Blažej, M. Zbořil, L.
Brož, J. Míl a poradní hlas z hlediska
financí V. Haleš.
Už je jasné, jak by měly vypadat
okresní soutěže v příští sezoně?
V současné době ještě ne. Momentálně

zjišťujeme, jaké soutěže plánují kluby
hrát v nové sezóně 2020/2021 na OFS
Hradec Králové. Z jednání se zástupci
klubů OFS Hradec Králové, které se
uskutečnilo na začátku března 2020 v
Hradci Králové, víme, že některé kluby
mají zájem hrát dorostenecké soutěže v
rámci OFS Hradec Králové. Na VV OFS
Hradec Králové jsme domluveni, že pro
sezonu 2020/2021 vyhlásíme stejné
soutěže, které se hrály v nedohrané
sezoně 2019/2020 - a k tomu ještě
přidáme soutěž pro dorost. Otázkou je,
jak se tyto soutěže naplní. To ale
budeme případně řešit až po odevzdání
oficiálních přihlášek klubů do soutěží.
Vzhledem k tomu, že se letošní sezóna
nedohrála, tak plánujeme také snížit
klubům startovné v sezóně 2020/2021
o 50 %. 
Často se mluví a zrušení čtvrté třídy
a vzniku dvou skupin třetí třídy. Je
to reálné?

Toto je téma již delší dobu a nepanuje
stoprocentní shoda klubů na konkrétní
variantu řešení. Z poslední valné
hromady OFS Hradec Králové máme
mandát, že VV OFS Hradec Králové
může na základě přihlášek tuto změnu
udělat. Já osobně jsem zastáncem tuto
změnu v příští sezoně provést. Z
regionálního hlediska je návrh udělat
tzv. „HRADECKOU skupinu“ a
„ C H L U M E C K O - B Y D Ž O V S K O U
skupinu“. Jestli to tak bude, uvidíme až
na základě počtu přihlášek do těchto
soutěží OFS Hradec Králové 2020/2021.

Jste také šéfem klubu v Třebši.
Vracíte se pomalu do života?

Ukončením mistrovských soutěži na
jaře 2020 jsme v Třebši předčasně
ukončili letošní sezonu. Využili jsme této
situace a koncem dubna jsme zahájili
rekonstrukci všech tří travnatých hřišť v
našem areálu. Vzhledem k tomu, že od
pondělí 11. 5. se může za splnění
určitých podmínek opět trénovat ve
větším počtu, tak někteří naši trenéři
chtějí této možnosti využít. Vzhledem k
probíhající rekonstrukci hřišť musíme
ale najít náhradní tréninkové hřiště.  
A co finanční situace klubu? Už jste
hovořili s partnery?

Stávající situace samozřejmě může
ovlivnit fungování klubu. Vzhledem k
tomu, že  se od března netrénuje a
nehraje, tak určitě dojde na podzim
2020 ke snížení členských příspěvků. Co
se týká sponzorů, tak některá jednání
už proběhla a spolupráce byla
domluvena. S dalšími sponzory našeho
klubu jednání teprve proběhnou.
Věřím, že s většinou našich stávajících
sponzorů se domluvíme na další
spolupráci. Otázkou je, za jakých
podmínek. Můj názor je ten, že v
letošním roce to finančně zvládneme.
Věřím, že dotace, o které jsme žádali,
tak dostaneme. Větší problém ve
financování klubu vidím příští rok.
Nikdo zatím podle mě neví, jak to bude
se sponzory, s dotacemi atd. v roce

2021. To je stejné jako u okresního
svazu.
Budete chtít například během
června odehrát nějaké zápasy - a to
ve všech kategoriích? 

Co se týká mládeže Třebše a žen
Třebše, tak přátelské zápasy do konce
června 2020 neplánujeme. Podle mého
názoru ještě vyhráno nad koronavirem
nemáme. Z tohoto důvodu nechceme
nic uspěchat. Pokud jsme to vydrželi již
takovou dobu bez zápasů, tak to do
konce června 2020 bez zápasů ještě
vydržíme. Pokud to bude možné, tak
přátelské zápasy plánujeme nejdříve od
července 2020 v rámci letní přípravy na
novou sezonu. Co se týká mužů Třebše,
tak tady budu ještě s hráči a trenéry
jednat o tom, jestli se zapojíme do
plánovaného dobrovolného turnaje
mužů, který plánuje zorganizovat KFS.  
Neprojeví se epidemie na členské
základně? Hlavně u mládeže?
Nemohou si děti zase trochu
odvyknout, že mají sportovat?

Věřím, že se výrazně neprojeví. Naši
trenéři jsou v rámci možností s hráči ve
spojení a z informací, které mám,
vyplývá, že drtivá většina hráčů a
hráček bude pokračovat. Podle mého
názoru by se epidemie mohla projevit i
pozitivně, tj. že se nám zvýší členská
základna u mládeže. Jak to bude ve
skutečnosti ukáží až nejbližší dny.

(fvk)

Tento rok zvládneme, u dalšího vidím problém

Martin Zbořil předává ceny při turnaji minipřípravek v Třebši.
Foto: Lubomír Douděra

Martin Zbořil, předseda OFS
Hradec.

Foto: Lubomír Douděra




