
JIŘÍ LEBEDINSKÝ:
Co říká na Jaroměř?

JAKUB LÁNSKÝ:
Návrat do Jičína

AGRO CS POHÁR KFS:
Fotbal zase startuje
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Finále ZHL OFS Rychnov starších přípravek v Rokytnici

 Baník Vamberk  Sokol Černíkovice

 SK Týniště nad Orlicí

 Lokomotiva Borohrádek

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl (6x)

 FC České Meziříčí
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FOTOGRAFIE 
NA TITULNÍ STRANĚ: 
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý
V přípravném zápase se utkal
druholigový FC Hradec s divizním
Náchodem. Hosté předvedli velmi
slušný výkon, prohráli pouze 2:4.

 Letní AGRO CS pohár KFS 4
 Fotbalová osobnost: Jiří Lebedinský, člen výkonného výboru KFS 5
 Votrok krajský přebor: Michal Krykorka, kapitán Sokola Třebeš 6
 Votrok krajský přebor: Jakub Lánský, záložník SK Jičín 7
 AM Gnol I. A třída: Tomáš Sýkora, obránce Bystřianu Kunčice 8
 JAKO I. B třída, skupina A: Vít Kodytek, útočník FK Dolní Kalná 9
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Přes Pardubice do finále?
V minulé sezoně se dostal až na finálový turnaj v Bavorsku, kde
nezklamal. Výběr Královéhradeckého kraje se proto třese i na další
ročník Region’s Cupu. „Toužíme po postupu,“netají asistent Jan Míl.

Jaký je výhled? Kdy se bude hrát?
Evropská kvalifikace v Bosně

zrušena nebyla, takže je potřeba
zvládnout tuzemskou kvalifikaci do
konce června. S Pardubickým KFS se
náš výběr střetne 24. 6. od 18h v
Opatovicích nad Labem a vítěz
utkání nastoupí v sobotu 27. 6. ve
finálovém utkání kvalifikace ve
Svitavách.
Bude mít tým opět ty nejvyšší
cíle?

S trenérem Dvořákem chceme po
sportovní stránce uspět vždy a věřím
tomu, že po zkušenostech z Bavorska
touží po postupu i hráči. 
Rozhodli jste se stavět na kostře
z minulého roku. Kdo ji oživí?

Samozřejmě budeme stavět na
osvědčených hráčích, protože na
sledování a testování čas není.
V týmu nebude kapitán Jan
Šťastný. Kdo bude tím šéfem?

Bez osobností tým nebude. Roli lídra
může převzít Kuba Vaníček, Tomáš
Kabeláč nebo Marek Brich. Určitě ale
chceme pokračovat v týmovém
pojetí. 
Přemýšleli jste o hráčích z ČFL?

Velký zájem o nominaci měl
Dominik Bičiště, ale ten by měl podle
posledních informací dohrát jarní
část ve Vlašimi. Jinak nominaci
budeme tvořit v příštích dnech, tak
uvidíme, kdo bude k dispozici.

(fvk)

Libčanští Kohouti, nejlepší tým přerušené sezony Votrok krajského přeboru, si zahráli první zápas po
koronavirové krizi mezi sebou. „Na výborně připraveném pažitu nakonec zvítězil tým modrých, celé
utkání s přehledem odpískal trenér Jiří Hofman,“ hlásil záložník Michal Blažej a ukázal, jaké roušky klub
týmu nachystal.

Foto: SK Libčany

REGION’S CUP SE VRACÍ: GRATULUJEME!

V těchto dnech slaví 55 let Václav Andrejs,
předseda Královéhradeckého krajského fotbalo-
vého svazu a dlouholetý funkcionář.  

Do dalších let přejeme zejména pevné zdraví,
štěstí, osobní spokojenost a radost na zelených
trávnících i mimo ně. Ke gratulantům se připojují
Královéhradecký krajský fotbalový svaz, Okresní
fotbalové svazy Hradec Králové, Jičín, Trutnov,
Náchod, Rychnov n. K. i naše sportovní redakce.

VÁCLAV ANDREJS 
SLAVÍ 55. NAROZENINY 
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Proč jste se rozhodli podpořit
letní soutěž?

Hlavním důvodem je dobrá spolu-
práce s KFS. Jsme velmi rádi, že se za-
se bude hrát fotbal a pohár, který je
rozdělen do několika skupin, nám
přišel jako dobrý nápad. Proto jsme i
pro každého vítěze skupiny připravili
šek na 3 tisíce korun na nákup ma-
teriálu na údržbu hřiště, což se určitě
bude každému klubu hodit při letní
regeneraci sportoviště. 
Berete fakt, že se bude hrát
fotbal, jako jeden z důkazů, že se
život vrací do normálu?

Ano, pevně v to věřím. Samozřejmě
zdraví považuji za nejdůležitější a

bylo dobře, že se zastavil i fotbal. Teď
asi všichni doufáme, že už se po-
dobná situace nebude opakovat a
všichni se postupně vrátíme do nor-
málního života, kam fotbal určitě
patří. 
Vy sám se těšíte na zápasy?
Ano a velmi. Nikdy tak dlouhá pauza

nebyla a ani jsem nečekal, že mi
fotbal bude tak chybět. Často jsem
říkal, že bych si od něj rád odpočinul a
když k tomu vynuceně došlo, tak jsem
obrátil a počítal dny, kdy už se zase
bude hrát. Velmi mě mrzelo, že se
fotbalový svět zastavil a to hlavně
kvůli našim klukům z České Skalice.
Měli za sebou nejlepší přípravu za

JAROSLAV ZÍTKO, AGRO CS:

Je jedním z hlavních partnerů krajského svazu. Proto se společnost
AGRO CS rozhodla významně podpořit červnový pohár, který se
rozběhne na konci května. Z jakého důvodu k tomuto kroku při-
stoupila, vysvětluje Jaroslav Zítko, člen správní rady a ředitel zahradní
divize firmy.

posledních deset let a chtěli jsme se
ještě porvat o postup do krajského
přeboru. Nakonec byla ta dřina k
ničemu a musí se začít od začátku. 
Myslíte, že budou zápasy hodně
sledované?

Věřím, že pohárové zápasy budou
hodně sledované. Hlavně z důvodu,
že divákům fotbal už také chyběl a
ptají se prakticky neustále, kdy už se
začne hrát. Druhým důvodem je
atraktivita jednotlivých skupin, které
jsou poskládány z týmů v okolí, to
znamená, každý zápas bude prakti-
cky derby. A ty nás všechny baví nej-

Fotbal je důkaz, že se vracíme do normálu

V krajském přeboru se na jaře odehrálo jen jedno kolo, například zápas
Rychnov vs. Olympia. Nyní se sezona znovu rozjede - a to v letním
poháru.                                                                          Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

více.
Představte, prosím, vaši firmu.

AGRO CS je dnes velká společnost,
která působí na trhu déle jak 25 let a
jen pro zajímavost patří mezi 35 ne-
jvětších rodinných firem v ČR. Za tu
dobu se stala dominantní v dodá-
vkách materiálů (substráty, hnojiva
atd.) pro většinu nejenom českých
zahrádkářů. Má čtyři hlavní divize,
kde tou hlavní je právě zahradní a ta
se ještě dělí na na hobby a profi se-
gment, kam právě spadá i program
péče o fotbalová hřiště.

(fvk)

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych poděkovat panu řediteli Zítkovi, že zaštítil v této těžké době celý
turnaj a ještě ocení vítěze skupin hodnotnými a upotřebitelnými cenami pro
kluby. Konečně po dlouhých dvou měsících dochází k uvolnění režimu a
můžeme se začít vracet k normálnímu životu, ke kterému fotbal rozhodně
jako zábava patří.

Václav Andrejs, předseda KFS

Jste spokojený s počtem úča-
stníků letní soutěže?

Spokojený jsem, v kategorii mužů je
přihlášeno třicet šest týmů, v kategorii
dorostu je přihlášeno patnáct týmů.
Povedlo se nám (hlavně díky nápadu
novináře Deníku a sekretáře Dvora
Králové Tomáše Otradovského) vy-
tvořit TOP skupinu, kde se utkají mezi
sebou týmy našeho kraje, které star-
tují v ČFL a divizi.
Jak jste rozdělovali týmy?

Snažili jsme se o vytvoření modelu,

který by přinesl atraktivní utkání,
včetně sousedských derby, utkají se
mezi sebou týmy z krajského přeboru
s týmy z 1. A třídy. Dále mezi sebou
budou hrát týmy 1. B třídy, které do-
plnily dva týmy dorostu ze soutěží
řídící komise Čechy. Jak jsme prezen-
tovali dříve, každý tým sehraje čtyři
utkání, pouze muži ve skupině F se-
hrají utkání pět.
Budou se výsledky zasazovat do
tabulek?

Všechna utkání jsou již vložena do

LADISLAV BROŽ, SEKRETÁŘ KFS:

Celkem jedenapadesát mužstev se přihlásilo do AGRO CS poháru KFS,
soutěže, která se rozběhne o víkendu. „Jsme spokojeni,“ netají
Ladislav Brož, sekretář KFS.

is.fotbal a také na khfotbal. Všechny
přihlášené kluby již obdržely propo-
zice, hrát se bude normálně na zápis.
V propozicích je pamatováno i na
start hráčů, kteří jsou v klubech na
testech, zkouškách. Pamatováno je i
na případná disciplinární opatření,
nechceme, aby se z turnaje stala úpl-
ná džungle. (usmívá se)
Bude vyhlášen vítěz?

Vítěze vyhlašovat nebudeme, hlav-
ním motivem a motivací je opět roz-
hýbat naše fotbalové hnutí. Pro vítěze
skupin by měl materiální ceny zajistit
partner turnaje AGRO CS.
Co vše svaz pro kluby zajistí?
V tomto případě zajišťujeme rozloso-

vání, vložení utkání do systému,
zajišťujeme obsazení rozhodčími.
Už máte představu o startu nové
sezony a o složení jednotlivých
soutěží?

Kluby již obdržely přihlášku do no-

Jsme spokojeni, letní pohár bude atraktivní

vého soutěžního ročníku 2020/2021.
První vlaštovička se již vrátila vy-
plněná zpět – FC Spartak Kobylice.
Začátek nové sezony bude stanoven
na jednání výkonného výboru KFS,
který se uskuteční v pondělí 25.
května. Soutěže mužů jsou pevně
dané: KP 16 týmů, 1. A třída 16 týmů,
1. B třída skupina A 14 týmů, 1. B třída
skupina B 14 týmů. Soutěže mládeže
budeme skládat až podle došlých
přihlášek.                                             (fvk)
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V létě to budou již dva roky, kdy
jste skončil v Jaroměři v roli před-
sedy klubu. Jaký byl tehdy důvod?

Řekněme, že hlavním důvodem byly
dlouhodobější spory uvnitř VV způso-
bené rozdílnými názory na řízení,
směřování klubu a rozhodování v něm.
Po osmnácti letech trénování a deseti
letech ve funkci předsedy FK Jaroměř
jsem již neměl chuť věnovat svou ener-
gii do neustálého dohadování se o
věcech, na které jsem měl jiný názor.
Navíc jsem měl v té době druhý přírů-
stek do rodiny (ročního syna Martina)
a vzhledem k tomu, že jsem se kvůli
fotbalu již jednou rozvedl, tak to mé
rozhodnutí jen ulehčilo a urychlilo.
Vidíte to teď jako dobrý krok?

Myslím, že tohle by měli hodnotit jiní.
Na klubu mi samozřejmě i nadále
záleží strašně moc a z některých věcí je
mi bohužel hodně smutno.
Klub určitě sledujete. Co říkáte na
jeho současnost? Po epizodě v
divizi se neudržel ani v krajském
přeboru.

Rozhodně ho sleduji, a to velmi často.
Viděl jsem cca 80% zápasů A týmu a se
svým starším synem jsem absolvoval
zápasy starších žáků, za které teď hraje.
Současnost mě bohužel optimismem
nenaplňuje, a to nejenom co se týče A
týmu, který neudržel krajský přebor a
nebýt korona krize, mohl vážně bojo-
vat o holé setrvání i v A třídě. To, že se
sestoupilo z přeboru považuji za nej-
větší chybu, která se v Jaroměři stala.
Na roční epizodu v divizi vzpomínám (a
nejen já), moc rád, bohužel je to ale

velmi náročná soutěž a bez většího
sponzora ji hrát pouze se svými hráči
prostě nejde. Mrzí mě ale jedna věc.
Povídejte, jaká?

Občas slýchávám tvrzení, že kvůli
tomu, že zde byla divize, tak jde fotbal v
Jaroměři dolů a že se sestoupilo z KP. To
si rozhodně nemyslím. Pokud by měla
souvislost epizoda v divizi s nedávným
sestupem A týmu, tak nejkrizovější je
vždy hned následující sezona po sestu-
pu (z divize), ale určitě ne tři sezony po
sestupu. Tyto prohlášení beru jen jako
alibismus a výmluvu. 
Nepůjde tým nahoru? Vrátili se Jiří
Poděbradský a Jiří Kořínek…

Chtěl bych tomu věřit a klukům budu
držet dál palce a jezdit se na ně dívat.
Nevím ale, zdali budou tito dva hráči
na vše stačit… Není to jen o kádru a
trenérovi, kterého má Jaroměř v osobě
Miloše Exnara výborného. 
Byl jste předsedou i trenérem mlá-
deže. S týmy jste měl úspěchy.
Vzpomínáte na ně?

Určitě moc. Zrovna v téhle době, kdy
děláme rozhovor, na mě vyskakují na
Facebooku vzpomínkové fotky s roč-
níky, které jsem trénoval. Nejradši vzpo-
mínám na ročníky 92 - 93, se kterými
jsme vyhráli krajský pohár U-17, kdy
jsme porazili tehdy divizní Olympii HK.
Bohužel fotbalová úmrtnost hráčů v
tomto ročníku je obrovská a u fotbalu
zůstali již jen dva z osmnácti!. Dále pak
samozřejmě rád vzpomínám na roč-
níky 06-07, kde jsem vedl svého staršího
syna Matěje a které jsem přestal
trénovat po loňské sezoně. Nejvíce pak

JIŘÍ LEBEDINSKÝ, ČLEN VV KFS:

Léta „dělal“ fotbal v Jaroměři, nyní je starostou Lázní Velichovek a členem
výkonného výboru KFS. Co říká Jiří Lebedinský na současnost fotbalu v
kraji?

asi na obrovský úspěch na turnaji v
Českém Brodě na podzim roku 2015,
kdy jsme porazili ligové týmy v čele s AC
Sparta Praha a skončili jsme na neu-
věřitelném 2. místě. Čtyři kluci z těchto
ročníků jsou momentálně v FC-HK a já
pevně věřím a přeji jim, aby se jim
dařilo a hlavně, aby u fotbalu zůstali.
Kde vidíte potíže mládežnického
fotbalu v kraji?

Určitě si nemyslím, že jsem nějaký
odborník na mládežnický fotbal. V
rámci KFS vznikla pracovní skupina na
problematiku mládeže, kde jsou lidé,
kteří jsou tam správně a tato skupina
odvedla obrovský kus práce. Bohužel
část této jejich výborně odvedené
práce může zhatit aktuální situace
spojená s koronavirem. Ze své zkuše-
nosti vím jen to, že děti v mladším věku
(do kategorie U 15) se chtějí i bavit a
nehrát jen fotbal. Zahltit je tedy
tréninky 4 - 5x týdně + víkendové
zápasy a turnaje je myslím špatně. Dle
mého názoru se to neprojeví hned a
přímo v tomto věku, ale až dorostou
např. do dorostenecké kategorie, bu-
dou mít jiné zájmy, zjistí, že jsou
fotbalem vlastně zahlceni a přeplněni a
skončí s ním. Názorů na toto téma jsou
spousty a debatovat by se o tomto
tématu dalo dny a týdny.
Jste starostou Lázní Velichovky.
Našel jste se v politice?

Myslím si, že vše v životě má svůj
důvod a stejně tak asi i můj konec v
Jaroměři přinesl nový začátek, neboť
jen měsíc po mém konci v Jaroměři se
objevila tato nová výzva. Do politiky
ale určitě nesměřuji, protože bych ji
dělat nemohl. Kandidoval jsem jako
nestraník a myslím si, že to tak i
zůstane.
Angažujete se nějak ve fotbale ve
Velichovkách?

Samozřejmě, že mě fotbal ve
Velichovkách zajímá, a to hodně. Ale
zdejší fotbal má své řádně zvolené
vedení, což respektuji a určitě nemám
ambice mu do řízení oddílu jakkoliv
zasahovat. Pokud budu osloven, tak
samozřejmě rád pomůžu, ale rozho-
dně se nikam netlačím, neboť mám
svých starostí až nad hlavu, abych se ve
své funkci rozkoukal, neboť toho je
opravdu hodně. 
Prý jste se pustili do úprav areálu.
Co měníte?

Ano, je to pravda. Těch věcí, které se
zde momentálně dělají je myslím o-
pravdu hodně. V loňském ročníku jsme
začali s rekonstrukcí trávníku, který byl
v naprosto dezolátním a katastro-
fálním stavu a určitě nejhorším v celém

Jaroměř? Z některých věcí je mi smutno

Jiří Lebedinský vzpomíná na turnaj v Českém Brodě v roce 2015, kde s
přípravkou Jaroměře skončil na druhém místě, jako na velký úspěch.

Foto: Archiv J. L.

okrese. Momentálně je již ve velmi
dobré kondici. Dále zde bylo instalo-
váno dětské hřiště, zrekonstruoval se
taneční parket, chodník před tribunou,
lavičky na tribuně a další drobné
stavební úpravy. No a v neposlední
řadě se provádějí přípravy na auto-
matickou závlahu, kterou máme v
plánu instalovat příští rok. Zatím
máme připravené rozvody a instalova-
nou 40m3 nádrž na vodu, kterou
budeme plnit neupravenou vodou z
nového vrtu, který jsme v areálu dělali
na podzim, neboť voda je a do bu-
doucna bude asi největší problém
všech hřišť.
V létě pořádáte tradiční Lázeňský
pohár. Jak se na něj chystáte v této
době?

Jedná se o jednu z největších akcí,
která se v naší obci vždy jednou za osm
let koná. V nejužším organizačním
výboru Lázeňského poháru nejsem, ale
jsem samozřejmě nápomocen. Done-
dávna jsme čekali, zdali se vůbec usku-
teční. Naštěstí situace je teď příznivá a
organizační výbor již pracuje na 100%.
Jak jsem zmínil v předešlé otázce, tak
spousta věcí by se v areálu asi ani
nedělala, nebýt letošního Lázeňského
poháru.
V zimě pořádáte v Jaroměři Fajn
ligu. Pořád vás to naplňuje?

To je dobrá otázka. Jaroměřská FAIN
LIGA firem má za sebou v Jaroměři již
14 ročníků a v tom letošním (ještě není
bohužel úplně ukončen kvůli Korona-
viru) se mi konečně podařilo po letech
úvah a snahy otevřít i ligu pro seniory
(starší páni nad 40 let). Bohužel je to
pro mě čím dál víc časově náročnější
skloubit to vše se současným zamě-
stnáním a rovněž i shánění firem v této
době není žádná sranda. Přemlouvání
a shánění hráčů a týmů samotných je
pak kapitola sama pro sebe. Takže 15.
ročník? Uvidíme…                              (fvk)

Jiří Lebedinský, starosta Lázní
Velichovky a člen výkonného
výboru KFS.               Foto: Archiv J. L.
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Michale, jak moc vás předčasný
konec sezony zamrzel? 

Mrzí mě to asi stejně jako všechny
ostatní fotbalisty. Bylo to prostě blbě
načasované, kdy po celé zimní přípra-
vě nedošlo ani na jeden mistrák. Ale z
hlediska problémů, které virus mohl
způsobit, je to opravdu malichernost.
Třebeš by dost možná bojovala o
pozici v TOP 3, nakonec z toho
bylo čtvrté místo. Panovala spok-
ojenost?
Všichni v týmu jsme chtěli zabojovat

o špici tabulky, ale samozřejmě jsme
spokojeni se čtvrtým místem, kde
jsme skončili i kvůli tomu, že Olympia
stihla odehrát první jarní kolo. Pro mě
osobně je to tedy spíše třetí místo, ale
to už je taková maličkost. Myslím si,
že jsme se herně v průběhu podzimu
o něco zlepšili, což mě těší ještě více
než konečné umístění.
Jak hodnotíte letošní velmi krá-
tkou sezonu?

Ze začátku jsme nehráli moc dobře,
v zápasech jsme cítili, že to není ono,
ale vyšlo to tak, že buď jsme body
hloupě ztratily, nebo jsme je se ště-
stím získali. Takže bodově to naštěstí
znát nebylo. Zápas od zápasu jsme se
pak blížili ke hře, kterou umíme a na
kterou jsme zvyklí. Mrzí mě prohra na
půdě Vysoké, kde jsme dostali smolný

gól, ale na druhou stranu jsme kone-
čně dokázali porazit (v řádné hrací
době) Slavii, na což jsme čekali od té
doby, co jsme do přeboru postoupili.
Všechny v týmu ale nejvíce mrzí to, že
pandemie přerušila krajský pohár,
který jsme měli letos výborně roze-
hraný. V posledních sezonách nám
totiž pohár moc nevycházel.
Jak jste osobně trávil nucenou
pauzu od fotbalu?

Poměrně hodně času jsem strávil na
chalupě, která je před demolicí, tudíž
tam bylo opravdu mnoho práce. Při
těch nejpřísnějších opatřeních jsem
chodil běhat a doma jsem posiloval.
Potom bylo také více času na čtení,
PS4 a seriály. Jakmile se opatření o
něco uvolnila, tak jsem chodil hrát
tenis, snažili jsme se s klukama z týmu
i o nějaké fotbalové tréninky. Už
konečně máme i týmové tréninky,
které mi moc chyběly. 
Nyní už se může míře trénovat.
Jak se cítíte? Je znát dlouhá pau-
za bez míče?

Poprvé jsme si byli zatrénovat asi
měsíc po zákazu. Bylo to krušný, hned
mě bolely nohy, zadýchával jsem se a
míč dělal všechno, jen ne to, co jsem
chtěl já. Od minulého týdne, kdy jsme
začali trénovat, už naštěstí fyzické
problémy necítím a práce s míčem už

MICHAL KRYKORKA, KAPITÁN TŘEBŠE: 

Výsledky dělá parta, a to pro Třebeš jednoznačně platí. Hráči, kteří
spolu na zelených trávnících nastupují již dlouhou dobu, v posledních
sezonách táhnou hradecký tým za dobrými výsledky ve Votrok
krajském přeboru. Důkazem budiž letošní čtvrté místo. „Budeme se
opět snažit o nejvyšší příčky,“ hlásí směrem k další sezoně kapitán
Michal Krykorka.

se vrací do normálu.
Třebeš se rozhodla nepřihlásit
červnový pohár. Proč? 

Bojíme se zranění, která by mohla
přijít po takové době v ostrém zápa-
su. Máme výhodu v tom, že dohro-
mady nás je v mužích 42 hráčů (A+B
tým) a v B týmu máme kluky, kteří
mohou zastoupit kohokoliv v A-
týmu. Tak tedy můžeme hrát plnoho-
dnotný zápas na tréninku. Přípravné
zápasy budeme mít až klasicky v letní
přípravě.
Zůstává tým aktuálně pohroma-
dě nebo s ním pauza v nějakém
směru zamávala?

Začali s námi trénovat i kluci, kteří
letos končí v dorostu. To je jediná
změna, jinak složení zatím zůstává
stejné.

Všichni tu táhneme za jeden provaz 

Sokol Třebeš v krajském přeboru myslí na horní pozice.                                                                                Foto: Miloš Kittler

Třebeš už dnes tak nějak patří k
čelním týmům přeboru. Kde je
největší síla současného celku?

Veliká síla je v tom, že se téměř
všichni známe odmala a ti, co přišli
později, do týmu skvěle zapadli. S
klukama jsme toho, ať už fotbalově
nebo v životě, už hodně zažili, a proto
všichni táhneme za jeden provaz a
umíme bojovat až do konce, což
nám v letošní sezoně pomohlo roz-
hodnout i zápasy, ve kterých jsme
byli horším týmem. Dále máme vý-
borného trenéra, pod kterým nás,
troufnu si mluvit za všechny, fotbal
opravdu baví. 
Předpokládejme, že se nová se-
zona od srpna normálně rozjede.
Jaké budete mít cíle?

O cílech na další sezonu jsme se v
kabině ještě nebavili, ale za mě
osobně bych byl rád, kdybychom se
opět snažili o ty nejvyšší příčky a zase
tu naši hru o něco zlepšili.
Jste už poměrně dlouho kapitá-
nem mužstva. Plánujete s Třebší
spojit další kariéru?
Jsem tu naprosto spokojený a nikam
se odejít nechystám.                         (pvh)

MICHAL KRYKORKA

Narozen: 8. ledna 1995 v Hradci Krá-
lové.
Výška/váha: 189 cm/87 kg.
Mateřský klub: TJ Sokol Třebeš.
Hráčská kariéra: Od roku 2000 TJ So-
kol Třebeš. 
Největší úspěch: Postup do krajského
přeboru (sezona 2016/2017), 2. místo v
1. A. třídě.

Kapitán Třebše Michal Krykorka se chystá na penaltu.       Foto: Miloš Kittler
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Od jarní části jste změnil
fotbalovou adresu. Byl Jičín
logickou volbou?

Tento přestup je daleko jednoduš-
ší, než se zdá. Již tři roky bydlím v
Jičíně, mám malého syna a přesun
byl spíše takové přiblížení k domo-
vu. Přeci jenom jsem musel 3 - 4 x
týdně jezdit na trénink či zápas a
bylo to i časově náročné, i když to
není tak daleko. SK Jičín jsem si
vybral i proto, že je ten klub v něja-
kém přerodu. Budují zde něco, v
čem já vidím ohromný potenciál. 
Pokračujte.
Jsou tu kluci, kterým je 16 - 17 let a

někteří mě opravdu překvapují, jak
jsou fotbalově vyspělí. Takže pro
mě to byla i výzva těm klukům po-
moci. I když je mi teprve osmadva-
cet let, tak jsem už něco ve fotbale
odehrál a mohu jim v mnoha vě-
cech poradit. Musím ještě dodat, že
kluci opravdu poslouchají, co jim
my starší říkáme a pracují velice
dobře. Na trénink nás chodí 20 - 24,
což je prostě na krajský přebor
nádhera. Ten trénink má pak úplně
jinou úroveň a jiný šlauf.
Po letech jste opustil Lázně
Bělohrad. Proč?

Hlavní lákadlo bylo zbavit se
dojíždění. Možná, že když se na to s
odstupem času podívám, tak jsem
možná už i potřeboval změnu. Byl
jsem v Bělohradě osm, skoro devět
let.
Jak těžké bylo z klubu odejít?
Hodně těžké. Jičín mě oslovil již na

začátku sezony, ale to jsem oka-
mžitě odmítl. Bělohrad je můj druhý
domov, nikdy na něj nezanevřu, v
určitém formátu ze mě udělali i ti
lidé takového člověka, jaký jsem. A
to nemyslím jen lidi okolo fotbalu,
ale všeobecně celé město. Mám
tam kamarády, se kterými jsem
zažil věci, které nejdou ani nikomu
vyprávět. Chci každopádně všem
poděkovat, a i když to byl zvláštní
odchod, tak na Lázně Bělohrad ni-
kdy nezanevřu a doufám, že ani

ony na mě.
Jste zatím v novém angažmá
spokojený? 

Zatím maximálně. Tréninky jsou
ve velkém počtu, cvičení mají smysl,
navazují na sebe a máme perfektní
zázemí. Jediné, co by mohlo město
trošku vylepšit, je práce s naším
trávníkem, ale věřím, že až si tohle
přečtou, tak na tom zapracují. Jsem
tu opravdu spokojený. Měl jsem
výhodu toho, že ty kluky víceméně
znám. Hodně mi pomohl Kuba
Ulvr.
Vinou koronaviru jste stihl ode-
hrát jediné utkání…

Mistrovské utkání bylo opravdu
pouze jedno, těch přátelských jsem
odehrál více. Ale to je samozřejmě
něco jiného.
Nyní už jste zpět v tréninkovém
procesu. Je hodně znát dlouhá
pauza?

Pauza znát samozřejmě je. Ale
všichni se do toho dostanou zpět,
toho bych se nebál. Je dobré, že
krajský svaz udělal pohár, aby bylo
o co hrát a nebyly to pouze přá-
telské zápasy. To je obrovské plus.
Jak se těšíte?

Těším se moc, už chci zase hrát.
Tréninky jsou super, ale každý radši
hraje zápasy, což je vždy ten vrchol
týdne. Navíc máme ve skupině Ho-
řice a Bělohrad. Týmy, ve kterých
jsem hrál a o to více se těším.
Jaký vliv může mít předčasné
ukončení sezony na amatérský
fotbal?

Musíme se na to podívat z více
úhlů pohledu. Já osobně to beru
tak, že jsem si od fotbalu odpočinul
a  doléčil své šrámy. Trošku se to
okysličilo, každý se bude více těšit.
Na druhou stranu, co jsem četl,
některé kluby avizovaly, že sezonu
nedají z hráčského pohledu dohro-
mady, plno kluků skončilo. Uvidí-
me, co se stane…
Jaký je současný tým Jičína? 

Hodně mladý, ale musím říct, že i
dobře poskládaný. Je tam sklou-

JAKUB LÁNSKÝ, ZÁLOŽNÍK JIČÍNA:

Poslední léta strávil v Lázních Bělohrad, kde zažil postup do
krajského přeboru, ale i pád o patro níže. Dnes již zkušený záložník
Jakub Lánský se v zimě rozhodl vyslyšet nabídku z přeborového
Jičína, kde aktuálně žije s rodinou. A jak sám říká, v týmu vidí veliký
potenciál. „Zatím jsem tu maximálně spokojený,“ libuje si.    

bena střední generace s mladou, a
to je perfektní situace. Cítím hlad po
úspěchu. Kluci chtějí ukázat, že
můžou hrát za A tým, a to všechny
žene dopředu. Líbí se mi, že nikdo
nemá své místo jisté. I to je důvod
kvality tréninků. Věřím, že jdeme
správnou cestou. 
Jaké mohou být ambice rodí-
cího se týmu? 

To asi není otázka na mě, ale za
sebe mohu říct, že chci hlavně hrát
fotbal, který bude bavit. Chci, aby-
chom bojovali o přední příčky, ale
to asi ještě nějaký rok bude trvat.
Často slyším, že by Jičín měl hrát
divizi, ale dle mého názoru je to
pitomost. Chceme tady mít tým,
který bude stavět na odchovancích
doplněný o kluky z blízkého okolí. A
pokud bychom chtěli hrát výš, je to
úplně o něčem jiném. Musíte na to
mít peníze, nakoupit hráče, a to
není cesta, která by se mi líbila. Já
už jsem ve stádiu, že se chci
fotbalem bavit a po zápase si s
klukama sednout na pivo. 
Co udělat pro to, aby se Jičín v
příští sezoně nepohyboval v
dolních patrech tabulky?

Tohle je strašně jednoduchá otáz-
ka - vydržet v tréninkové morálce a
uchovat si to zdravé sebevědomí.

Tým je dobře poskládaný. Cítím hlad po úspěchu

Všechno ostatní už si uhrajeme na
hřišti sami. Navíc mužstvo bude
doplněno o hráče, který dříve patřil
k pilířům Jičína a nyní k tomu
nejlepšímu, co na tomto postu v
krajském přeboru najdete. Já
osobně se na něho moc těším, ale
jmenovat nebudu, nebylo by to fér
vůči nikomu. Odešla spousta hráčů
a samozřejmě to chvilku trvalo, než
si to sedlo a začalo fungovat. Já
osobně si myslím, že ty odchody
Jičínu jen prospěly. Ale člověk nikdy
neví, přeci jenom je to kulaté.
Jaké máte teď fotbalové cíle?
Když jsem přišel do Jičína, tak jsem

řekl, že chci něco ještě vyhrát. Takže
to je jednoduché, chci vyhrát buď
krajský přebor nebo pohár. Radši
asi pohár, při troše štěstí bychom se
mohli dostat pak i dále a zahrát si s
nějakým lepším týmem. Ale to je
hodně daleká budoucnost.

(pvh)

JAKUB LÁNSKÝ

Narozen: 5. února 1992 v Hořicích.
Mateřský klub: TJ Sokol Chomutice.
Hráčská kariéra: TJ Jiskra Hořice, FK
Chmel Blšany, FK Mladá Boleslav, FK
Viktoria Žižkov, SK Horní Měcholupy,
FK Lázně Bělohrad, SK Jičín.

Jakub Lánský, ještě v dresu Lázní Bělohrad, brání soka v derby s Hořicemi.
Foto: Josef Hlaváček
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Druhá polovina fotbalové se-
zony se ve druhé krajské sou-
těži nakonec ani nerozjela. 

To, že se na začátku jarní části
sezony odloží jeden nebo dva
zápasy, je asi normální. Přesto se
dál trénuje a nohy tolik nesvrbí.
Ale když nastala tahle nenadálá
situace, že jsme nemohli ani na
trénink, snažil jsem si tréninky a
zápasy nahradit běháním, nebo
jízdou na kole. Ale kdybych chtěl
každý den běhat sám po lese, byl
by tenhle rozhovor do časopisu:
„Svět běhu“. Fotbal mi chyběl a
jsem rád, že je to za námi a vše se
vrací do normálu.
Jak se přestup do Kunčic upe-
kl?

Po dlouhodobém zranění, kdy
jsem zvažoval, jestli ještě pokra-
čovat s fotbalem, se mi ozvaly
Kunčice. Byl to takový první im-
puls, který mě přesvědčil dál po-
kračovat. V Kunčicích působilo
pár kluků, které jsem už znal a
navíc tam trénoval a stále trénuje
Marek Bitner, který mě vedl v

dorostu hradecké Olympie. Měl
jsem pocit, že potřebuju změnu a
odchod do Kunčic mi přišel jako
správný krok. 
Stěhoval jste se ze sousedních
Libčan. 
V Libčanech jsem působil od roku

2011 asi další čtyři roky ještě před
zraněním. Když jsem se snažil vrá-
tit, nemohl jsem kvůli práci absol-
vovat tolik tréninků, kolik bych
chtěl. Bylo by tedy pro mě hodně
těžké dostat se do základní sesta-
vy a nastupovat pravidelně. V
Kunčicích jsem svou pracovní
dobu dokázal skloubit s termíny
tréninků, takže jsem mohl více
trénovat a měl jsem větší šanci
prosadit se do základní sestavy.
Čas a účast na trénincích byl dů-
vod, proč jsem se rozhodl odejít
do Kunčic. 
Nelitujete tedy sešupu o sou-
těž níže?

S ohledem na danou situaci to-
hoto rozhodnutí nelituji. Myslím
si, že jsou u nás dobří hráči, kteří
krajský přebor hráli nebo by dál

TOMÁŠ SÝKORA, OBRÁNCE KUNČIC: 

Největší úspěchy v dosavadní kariéře si připsal v Libčanech. Po
dlouhodobém zranění se však rozhodl přijmout novou výzvu.
Obránce Tomáš Sýkora se stal minulé léto posilou účastníka AM
Gnol 1. A třídy z Kunčic, kterému by rád pomohl na vrchní příčky
soutěže. „Patříme tam,“ reaguje. 

hrát mohli. Při přátelských utká-
ních s týmy z krajského přeboru
dokážeme držet krok. Ale oproti
týmům z kraje jsou v naší hře po-
řád nějaké malé nedostatky, které
jsou důvodem, proč třeba nehra-
jeme stejnou soutěž.
Co od působení v Kunčicích
do budoucna očekáváte?
To, že se budeme prát o horní pří-
čky tabulky, kam podle mě Kun-
čice patří. 
Zanedlouho se po pauze
rozjede AGRO CS Cup. Jak se
na zápasy těšíte?

Jsem rád, že tenhle turnaj vznikl.
Pro mě je tahle forma zápasů
lepší, než kdyby to byl obyčejný
přátelák. Nehledě na to, že tam
máme tři týmy, které máme z
Kunčic přes pole - Roudnice, Lib-
čany a Kratonohy. Nevím jak pro
ostatní kluky, ale pro mě tyhle
zápasy mají zvláštní náboj. 
Jakou úlohu v týmu máte?

Pravděpodobně budu nastupo-
vat na pozici stopera. Rád bych se
ujmul role pravého beka, ale tam
je obsazeno kapitánem Péťou
Kozou. On je asi jediný, kdo kopne
křížnej balon (směje se).
Cítíte na sobě dlouhou pauzu
bez fotbalu?

Z hlediska fyzičky asi ani ne. Ale
od doby, co chodíme na tréninky,
tak z hlediska psychiky rozhodně
ano. Proto mi někdy v kabině
říkají Psychy (směje se). 

Kunčice? Pro mě je to nový impuls

Úspěšné časy jste zažil v Lib-
čanech. Jak na to vzpomíná-
te?

Souhlasím. Zahrál jsem si tady s
Michalem Černým, Romanem Je-
línkem a pak i s Davidem Homo-
láčem. Za zmínku stojí také lib-
čanští fanoušci, kteří s námi jez-
dili na každý venkovní zápas, za-
plnili půlku autobusu a mívali
jsme snad druhou nebo třetí ná-
vštěvnost v krajském přeboru. Na
tohle období rád vzpomínám,
měli jsme dobrou partu jak na
hřišti, tak mimo něj.
Řešil jste ještě jiné fotbalové
nabídky?

Před rokem a v zimě mě oslovily
Pardubičky. Nabídku jsem se
rozhodl nevyužít. Byl jsem rád, že
mi Libčany vyšly vstříc a uvolnily
mě do Kunčic. Nechtěl jsem od-
cházet odněkud, kde jsem spoko-
jený a snad i kdybych se jednou
chtěl vrátit do Libčan, vím, že
Kunčice mi vyjdou také vstříc.

(pvh)

TOMÁŠ SÝKORA

Narozen: 6. září 1992 v Chlumci nad
Cidlinou.
Mateřský klub: Libčany.
Hráčská kariéra: FC Olympia Hradec
Králové, Libčany, Kunčice.
Úspěchy: FC Olympia HK – vítěz Pohá-
ru předsedy ČMFS (dorost), 2. místo na
výběru KFS 2009 (dorost), muži - vítěz 1.
A třídy mužů 2015/2016, vítěz KP.

Tomáš Sýkora minulé léto vyměnil Libčany za Kunčice.       Foto: Archiv B. K.

Tomáš Sýkora odehrál v Kunčicích podzim, pak se fotbal zastavil.
Foto: Archiv B. K.
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Šesté místo a ztráta tří bodů na
třetí příčku. To není špatná se-
zonní vizitka, co říkáte?

Troufnu si říci, že se nám dařilo.
Týmu pomohly nové tváře, zápal a
touha po bojovnosti byla na skvělé
úrovni. Škoda, že se to nemůže do-
hrát. Nutno podotknout, že tabulka
byla v celku vyrovnaná, ačkoliv
první trojice má zcela kvalitu na jiné
úrovni.
Panovala s umístěním v před-
časně skončené sezoně spoko-
jenost?

Určitá spokojenost panuje, přede-
vším z toho, že jsme nechali nedale-
kého rivala (FC Vrchlabí B) za se-
bou.
Kdyby 1. B třída pokračovala
dál, stoupala by Dolní Kalná ta-
bulkou ještě výše?
Netroufnu si říci. Některé odvety by

byly pro nás náročné. Cílem bylo
pohybovat se uprostřed tabulky,
rozhodovat tzv. papírové zápasy v
náš prospěch a nedopustit boje o
udržení na poslední chvíli. Vzpo-
meňme na doby, kdy jsme utekli
hrobníkovi z lopaty na poslední
chvíli.
O vašem týmu je známo, že je
velmi silný hlavně v domácím

prostředí. Čím to?
Domácí prostředí bylo pro nás

vždy klíčové, a to zejména, když
jsme nastoupili proti soupeři, který
dominoval technickou a rychlostní
vyspělostí. K tomu nám dopomá-
halo „menší“ hřiště, a především
skvělá divácká kulisa. Vzpomeňme
si na soupeře z elitních příček, které
jsme tu porazili, tedy lépe řečeno
překvapili. Například Miletín a No-
vou Paku.
Naopak na venkovních hřištích
vám to tolik nesvědčí…

Nemyslím, že by nám to nesvěd-
čilo. Jsou hřiště, kam neradi jezdí-
me, ale spíš se jednalo o faktor
docházky, respektive se řešili omlu-
venky (zranění, zaměstnání apod.).
V některých zápasech pak zamrze-
lo, že nám chyběli klíčoví hráči a
měli jsme navrch ze hry.
Jak moc fotbal v koronavirové
pauze chyběl?

Prosím, tuto dobu už nechci snad
nikdy zažít… Nesportovat necelé tři
měsíce je něco strašného. Na mně
osobně se to podepsalo fyzicky
(váhově). Ostatním samozřejmě
fotbal chyběl také a docela se to
podepsalo na trénincích. Teď už
dochází adekvátní počet hráčů,

VÍT KODYTEK, ÚTOČNÍK DOLNÍ KALNÉ: 

Půlsezona jim vyšla. V Dolní Kalné hodnotí letošní notně zkrácený
ročník JAKO 1. B třídy skupiny A pozitivně. K zisku jednadvaceti
bodů přispěl i robustní útočník Vít Kodytek, který v kariéře dosud
neoblékl jiný dres. „Teď potřebujeme zase stabilizovat kádr,“ říká.  

pomalu se dostáváme do tréninko-
vého tempa, postupně si zvykáme
na míč, pohyb a tempo. Zatím vše
formou her.
Jak dlouho už v Dolní Kalné
působíte? 

Už od starších žáků, kde jsem
odehrál pouze dvě sezony s tím, že
jsem pak vynechal dorostenecké
soutěže a připojil se až k mužům.
Na jakou sezonu vzpomínáte
nejraději? 

No, popravdě na dva významné
milníky. Nejprve když jsme s Dolní
Kalnou vyhráli okresní přebor a
postoupili do 1. B třídy. Poté neza-
pomenu na první krůčky u dospě-
lého fotbalu. Troufnu si říct, že jsme
s bratrem v té době zaznamenali

Nucená pauza? Tu dobu už nechci zažít

nejvýraznější výkonnostní posun.
Věřte nebo ne, v té době jsme
neuměli ani kopnout do míče. Zá-
sluhou trenérů a aktivní malé
kopané jsme se vypracovali do
zdejšího kádru A mužstva.
Zanedlouho změříte síly se
soupeři v rámci letního poháru.
Co od něj očekáváte?

Mé očekávání? No, konečně po-
hyb, možnost kopnout do kulatého
nesmylu a zas se ponořit do
fotbalového dění. Výsledky asi tolik
řešit nebudeme, nicméně potřebu-
jeme zas stabilizovat kádr, říct si, s
kým se bude do budoucna počítat
a vytvořit tlak na postech, aby zas
zavládla zdravá konkurence.
Jaká je vaše úloha v týmu?

Nastupuju na postu útočníka.
Vzhledem ke své postavě je mým
úkolem podržet míč, vyhrávat
souboje, a když je možnost, tak
zakončit.
Jaké máte s Dolní Kalnou ještě
cíle?

Rozhodně tu chci nějakou sezonu
setrvat, dokud zdraví slouží. Dále
udržet 1. B třídu a vyhnout se sestu-
povému pásu v tabulce.

(pvh)

VÍT KODYTEK

Narozen: 26. března 1989 v Hradci
Králové. 
Hráčská kariéra: FK Dolní Kalná. 
Úspěchy: Klubová ohodnocení za
nejlepšího útočníka a hráče.

Vít Kodytek, útočník Dolní Kalné.                                                 Foto: Archiv V. K.

Na domácí prostředí Dolní Kalná hodně spoléhá.                                                                                               Foto: Archiv FVK
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Jak hodnotíte sezonu, která
skončila po podzimu? 

Vzhledem k tomu, že jsme se v
minulé sezoně zachraňovali, jsem
s touto sezonou spokojen, pře-
dváděli jsme celkem slušný fotbal. 
Čtvrté místo v předčasně u-
končené sezoně musí nára-
mně těšit?

Jak už jsem říkal se čtvrtým mí-
stem panuje spokojenost. Po trá-
pení v předchozí sezoně je toto
umístění výrazným zlepšením.
Jaro však ani nezačalo, jak
moc fotbal chyběl?

Určitě chyběl. Ale až v následují-
cích zápasech se uvidí, jak moc.
Máme před sebou spoustu trénin-
ků a přípravných zápasů, než
začne nová sezona.
Měli hráči nějaké lehčí indi-
viduální plány, nebo bylo vy-
loženě na nich, co pro sebe v

období karantény budou dě-
lat?

V době karantény nikdo indivi-
duální plány neměl. Bylo vyloženě
na hráčích samotných, jestli pro
sebe budou něco dělat. Věřím, že
nějakou pohybovou aktivitu měli.
Věci se začínají vracet do nor-
málu, jak vypadají tréninky v
těchto dnech, je to spíše o hra-
ní, nebo zapojujete i kondiční
přípravu?

Máme to hezky rozdělené. Tře-
tinu tréninkové jednotky věnuje-
me kondiční přípravě, zbytek hra-
ní fotbalu. Chceme dostat zpět
ztracenou herní praxi. 
Kolik hráčů se schází na tré-
nincích?

Tréninky jsou společné s B tý-
mem, což je velká výhoda. Účast
je kolem 28 lidí.
Skvělé číslo.

TIBOR KRAJŇÁK, TRENÉR ČESKÉHO MEZIŘÍČÍ:

Poslední dvě sezony se fotbalisté Českého Meziříčí především
báli o přežití v JAKO I. B třídě. Právě uplynulá sezona, která mu-
sela kvůli koronavirové krizi skončit po podzimu, se však svě-
řencům trenéra Tibora Krajňáka povedla. Týmu z Rychnovska
po první polovině sezony patřilo čtvrté místo v tabulce skupiny
B. I když v posledním utkání podzimu schytal potupnou porá-
žku 0:10 na hřišti vedoucích Kosiček, mohli být v Českém Me-
ziříčí spokojeni. A mohou být i v těchto dnech, věci se pomalu
začínají vracet do normálu, když se znovu týmově trénuje,
navíc společných tréninků pro A tým a rezervu se pravidelně
účastní téměř 30 hráčů. “Je to skvělé,” přiznává Krajňák. 

Souhlasím a jsme za to rádi. 
Krajský svaz připravil dobro-
volný pohár, ale vy se ho
nezúčastníte, proč?

O existenci této soutěže jsem já
osobně nevěděl, ale to že se ho
nezúčastníme by neměl být
vzhledem k domluveným přípra-
vným zápasům problém.
Je to tak. Už od konce května
máte naplánované přátelské
zápasy, těší se hráči zpátky do
zápasového rytmu?

Ano. Žádný trénink vám nena-

Ambice na postup v tuto chvíli nemáme

hradí zápas. 
Má klub ambice vrátit se zpět
do I. A třídy, nebo je současná
situace vyhovující?

Takové ambice určitě nemáme.
My jsme rádi, že se nám v minulé
sezoně podařilo zachránit I. B
třídu. Takhle je to teď naše maxi-
mum. 
Myslíte, že následující sezona
začne v řádném termínu?
Já věřím, že ano, ale stát se může
cokoliv. Tohle nemůže dopředu
nikdo předpovídat.                 (vek)

Tibor Krajňák, trenér Českého Meziříčí.                                      Foto: Archiv T. K.

Fotbalisté Českého Meziříčí (v modrém) během utkání 3. kola I. B třídy s Opočnem.                                                                                                 Foto: Archiv T. K.
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Jarní část sezony se sice nedo-
hrála, ale věci se pomalu začí-
nají vracet zpět k normálu. Je
to příjemný pocit být znovu na
hřišti, navíc se všemi spolu-
hráči?

Samozřejmě, všechny nás potě-
šilo, že se vládní opatření uvolňují
a my znovu trénujeme v kolektivu. 
Minulý týden jste vstřelil bran-
ku na Malšovickém stadionu
proti druholigovému Hradci,
velký zážitek?
Je to úžasný, vždyť já jsem se tam
chodil na fotbal koukat, teď tam
dám gól (smích).
Proti Hradci jste nakonec pro-
hráli po dobrém výkonu 2:4.

Podali jsme dobrý výkon a nemá-
me se za co stydět, ale především v
druhé půli byl rozdíl patrný, ale tak
by to asi mělo být. Ti kluci jsou s
míčem pořád. 
Zúčastníte se poháru pro třeti-
ligové a divizní týmy z regionu,
jak se na zápasy těšíte?

Na zápasy se těšíme, přeci jen
žádný trénink nemůže nahradit
zápas. Myslím si, že nás to budeme
motivovat i v tréninku, když před
sebou budeme mít vidinu zápasu,
kde trénink zúročíme.
Mohou zápasy napovědět, kdo
pro sebe v karanténě dělal nej-
více?

Uvidíme, asi se ukáže, kdo tréno-
val poctivěji, a kdo méně. Každo-
pádně ze začátku bude důležité
dostat se do zápasové pohody,
znovu se rozehrát.
Jak moc fotbal v období karan-
tény chyběl?

Chyběl moc. Že by se fotbal na
celém světě takhle zastavil, jsem si
nikdy nedokázal představit. Byly to
smutné víkendy, naštěstí už se vše
vrací k normálu.
Do Náchoda jste přišel před
sezonou jako vyhlášený kano-
nýr z krajského přeboru, lepší
přestup jste si vzhledem k ús-
pěšné sezoně asi nemohl vy-

JAN PRAŽÁK, ÚTOČNÍK NÁCHODA:

Loni patřil mezi vyhlášené snajpry v krajském přeboru, tím si řekl
o místo v Náchodě, kde se rozhodně neztratil. Jan Pražák do týmu
zapadl skvěle, v předčasně ukončené sezoně pomohl týmu k
druhému místu v divizi a třešničku na dort přidal minulý týden,
když se v přípravném utkání trefil proti druholigovému Hradci
Králové. Po standardce zavěsil gól do šibenice hlavou a ukázal, že
ve vápně má instinkt zabijáka. Zápas jeho tým sice 2:4 prohrál, ale
ukázal, že skvělý půlrok rozhodně nebyl náhodou. „Máme
skvělou partu a jsem rád, že mohu být její součástí,” říká.

snít, že?
Musím říct, že svého rozhodnutí jít

do Náchoda určitě nelituji. Od
začátku si všechno sedlo, jak mělo,
skvěle se nám dařilo. Troufám si
říct, že kdyby se soutěž dohrála, tak
bychom minimálně druhé místo
udrželi. 
Čekal jste, že byste mohli bojo-
vat o ČFL, když jste přestupo-
val?

Netroufl jsem si odhadovat, jak
bude sezona probíhat. Neznal
jsem kvalitu týmů, pořádně jsem
ani nevěděl, jakou kvalitu soutěž
má. Ale upřímně bych si asi druhé
místo po polovině soutěže netipl.
Co stojí obrovským zlepšením
v Náchodě?

Těžko hodnotit, já jsem v Nácho-
dě zatím zažil jen povedenou
sezonu, co se v týmu dělo tu minu-
lou nemůžu hodnotit. Samozřej-
mě důležitou roli hraje zázemí,
kvalitní příprava a určitě i trenér,
kterého následuje celý tým.
V divizi jste zaznamenal pět
branek, panuje s tím spokoje-
nost?

Na první půlsezonu v divizi jsem

Sezona pro mě byla jeden velký zážitek

za pět branek rád, ale gólů mohlo
být i více, stále je na čem pracovat.
Vypadá to, že v klubu je pará-
dní atmosféra, navíc v A týmu
se sešla skvělá parta. Souhlasí-
te?

S tím nelze jinak než souhlasit. V
týmu jsou kluci, kteří by pro tým na
hřišti vypustili duši, jsou vzorem
pro mladší hráče a tím vytvářejí
partu, která táhne za jeden provaz
a pro kterou neexistuje slovo porá-
žka.
Když se ohlédneme za sezo-
nou, co pro vás bylo největší
změnou a jaký si odnášíte nej-
větší zážitek?

Největší změna byla v kvalitě
soutěže, všechno je o dost rychlejší
než v krajském přeboru. Pro mě
byla celá podzimní část jeden
velký zážitek.
Předpokládám, že v Náchodě
budete pokračovat i nadále?

Pokud budou mít v Náchodě
zájem, ještě bych rád pokračoval.
Samozřejmě bude záležet i na
zdravotním stavu.

(vek)

Jan Pražák, útočník Náchoda.                                            Foto: fknachod.sklub.cz

Náchod prohrál s druholigovým Hradcem pouze 2:4, Jan Pražák skóroval.
V tuto chvíli se snaží napadat záložníka Jakuba Radu.

Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý
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Letošní sezona v ČFL skončila
předčasně. Jak první sezonu u
hradecké rezervy hodnotíte?
Je škoda, že tento prémiový ročník

pro B mužstva byl předčasně ukon-
čen. Hodnotíme pouze polovinu
soutěže, ale hodnocení musí být
pozitivní. Určité obavy jsme samo-
zřejmě před začátkem sezony měli,
ale od začátku jsme se pohybovali
spíše v první polovině tabulky a i
předváděná hra odpovídala našim
představám.
Podle mnohých ohlasů bylo za-
řazení ligových rezerv do ČFL
správné a soutěži dodalo na
atraktivitě, souhlasíte? 

Zařazení ligových rezerv bylo jed-
noznačně správné. Utkání byla da-
leko více navštěvovaná než utkání
v juniorské soutěži. V řadě mužstev
se na trávníku ukázali někteří hráči
s prvoligovými zkušenostmi.
Je podle vás pro mladé, na-
dějné hráče lepší tento formát,

než ten předešlý, kdy se hrála
Juniorská liga?

V této soutěži se hráči dostávají
daleko častěji do soubojů jeden na
jednoho oproti dorosteneckému a
juniorskému způsobu herních čin-
ností, což je určitě pozitivní. Takže
za mě ano.
Jak moc mladým hráčům po-
máhá hrát se zkušenými borci
typu Marka Plašila, který byl na
podzim i vaším asistentem? 
Musím Marka pochválit, jak dobře

zvládl tuto roli. Klukům ukázal, že
má na to, aby hrál na vyšší úrovni, v
přípravě a samotných mistrov-
ských utkáních byl vždy příkladem.
Myslím, že i u kluků byl oblíbený. Už
s námi ale nepokračuje, rozhodl se
trénovat FC HK U16 jako hlavní
trenér. Všichni mu přejeme úspě-
šnou trenérskou kariéru.
Vypadá to, že období bez fot-
balu je pryč, jak moc vám chy-
běl a zažil jste někdy něco po-

KAREL KREJČÍK, TRENÉR FC HRADEC B:

Sezona jim sice skončila s předstihem, ale díky uvolňování opatření
se fotbalisté třetiligového FC Hradec Králové B mohou vrátit zpět k
normálnímu tréninku, což samozřejmě těší všechny včetně
zkušeného trenéra Karla Krejčíka.Toho sice předčasný konec
sezony mrzí, ale s první polovinou soutěže byl spokojen a chválí si
i nový formát ČFL, kam byly rezervní týmy ligových týmů nově
zařazeny. „Pro mladé hráče je to podle mě mnohem lepší než
Juniorská liga, do dospělého fotbalu jim to dá mnohem víc,” říká
hradecký kouč.

dobného?
Tohle jsem opravdu ještě nezažil.

Fotbal mně chyběl, ale zase jsem si
odpočinul při jiných činnostech.
Hráči měli v období karantény
určitě individuální plány. V jaké
kondici se vrátili zpět k týmo-
vým tréninkům?

Všichni přišli nažhaveni, fotbal klukům chyběl

Pravidelně jsme jim posílali indi-
viduální plány, ale to samozřejmě
nemůže nahradit společné kolekti-
vní tréninkové jednotky. Nyní pou-
žíváme hodně herních zátěží, vždyť
v tomto období by finišovala sou-
těž.
Bylo na hráčích cítit, že jim chy-
běla parta a společné tréninky?

Všichni přišli nažhaveni, navíc
přišlo sedm končících dorostenců.
Díky tomu můžeme rozšířit trénin-
kový proces a chceme odehrát i ně-
kolik přípravných utkání, v kterých
si vyzkoušíme jednotlivé hráče.
Kolik máte hráčů v tréninko-
vém procesu?

Chodí nás trénovat osmnáct až
dvaadvacet.
Do nové sezony zbývá hodně
času, proto přišel krajský svaz s
pohárem, ve kterém se před-
staví týmy z regionu, jenž hrají
ČFL a divizi (Hradec B, Chlumec,
Náchod, Trutnov, Dvůr), jak se
vám tato myšlenka zamlouvá?

Jsem rád, že svaz operativně
uspořádal tento pohár. Kluci bu-
dou mít herní zátěž a pro nás je to
prostor vyzkoušet nové hráče.

(vek)

Karel Krejčík vede B tým FC Hradec ve třetí lize                              Foto: fchk.cz

Hradecká rezerva skončila v přerušené sezoně na osmém místě skupiny B ČFL.                                           Foto: fchk.cz
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Kolik kategorií a dětí od před-
přípravek do mladších žáků
máte?

Máme čtyři kategorie, ve kterých
je zhruba šedesát dětí. 

V posledních dnech se uvolnila
vládní opatření a uvolňovat se
ještě budou, kdy jste se vrátili k
společnému tréninku a jak tré-
ninky v těchto dnech vypadají?

Až na malé výjimky začaly
všechny kategorie fungovat den
po uvolněni opatření (dvojice,
části týmů atd.). Příkladem šel v
tomto případě náš nestor mezi
trenéry Milan Vítek, který trénuje již
28 let a je inovativní v každé době.
Jak často jednotlivé kategorie
trénují?

Všechny týmy mají nastaven
režim tří tréninků v týdnu od pon-
dělí do pátku.

PŘEDSTAVUJEME - MLÁDEŽ SLOVANU BROUMOV:

Solidní základnu mladých fotbalistů mají v Broumově. Jsou
jedním z mála oddílů, kde hrají téměř všechny kategorie od
předpřípravky až do mladších žáků. Chybí pouze starší žáci. I tak
je to v kraji spíše výjimka. Broumov navíc nevyužívá ke spojení
další jiný klub z regionu, jak je to v této době často k vidění. Ke
všemu by za pomoci města mělo dojít k výraznému vylepšení
tréninkových prostorů pro mládež i dospělé. „Máme výborné
podmínky, letos vznikne další travnatá plocha. Pro tréninky a
zápasy mládeže skvělá zpráva,“ říká trenér Ondřej Zinke. 

Jaké mají děti v Broumově pro
fotbal podmínky?

Díky městu Broumov máme
podmínky, které nám mohou zá-
vidět i ve větších městech. Letos
ještě vznikne vedlejší travnatá plo-
cha, kde budou moci hrát utkání i
mládežnické týmy. K dispozici tak
budou dvě travnatá hřiště stan-
dardních rozměrů a víceúčelová
umělka - a to v jednom areálu.
V jakém rozpoložení se hráči
vrátili, chyběli jim společné tré-
ninky a viděli jste u nich hlad
po fotbale?

Logicky jako asi všude fotbal
všem chyběl.
V dnešní době se většinou
týmy spojují, aby daly mláde-
žnické mančafty dohromady, v
Broumově to neplatí, čím to?

Okolo nás moc možností není,
proto se také poprvé v historii na-
šeho klubu stalo, že jsme neměli
kategorii starších žáků. Je vidět, že
problémy mají všude, bez našich

Věří, že vychovají dalšího Krmaše nebo Lindra

Mladší žáci Broumova během podzimního turnaje v Polici nad Metují.                                             Foto: Miroslav Holub. 

kluků by měl problém i Náchod,
kde máme osm hráčů z ročníku
2005/2006, kluci si tam nevedou
špatně. Bude muset dojít i k nějaké
dohodě mezi kluby.
Kde vidíte největší změny pro-
ti předešlé generaci, přece jen
děti je čím dál těžší dostat ke
sportu. 

Děti mají více možností jak trávit
volný čas, bohužel určitá část
dává přednost sezení u počítače
před aktivním pohybem, proto i
sportujících dětí je méně.
Broumovská mládež má velmi
dobré výsledky, to je skvělá
vizitka pro klub, souhlasíte?

V rámci krajských soutěží si
nevedeme špatně, vždy to však
může být lepší. Je třeba podo-
tknout, že úroveň soutěží je díky
menšímu počtu sportujících dětí
horší než dříve. Chybí konkurence
v týmech, někdy je pro kluby těžké
dát dohromady holou jedenáctku.
Vidíte v jednotlivých katego-
riích velké talenty, které by to
mohli zkusit například v Hrad-
ci?

Záleží na každém z kluků, jak k
tréninku a fotbalu přistupují. Tale-
ntované děti zde určitě jsou, bude-
me se snažit jim pomáhat a dou-
fejme, že se podaří vychovat da-
lšího Pavla Krmaše nebo Jirku Lin-
dra, kteří v Hradci Králové něco
odkopali.
Je prioritou si v Broumově
vychovat kluky pro A tým?

Hlavním cílem je děti vést ke
sportu, aby měli z fotbalu radost.
Pokud budou hrát později v Brou-
mově, nebo někde jinde, se uvidí.
Samozřejmě, vychovat kluky pro
áčko je jedním z cílů. Myslím si, že
dorostenci mají u nás velkou šanci
si osahat fotbal mezi dospělými. V
nedohrané sezoně tuto možnost
dostalo šest dorostenců.
Budete během jara domlouvat
nějaké přátelské zápasy, tur-
naje?

Určitě, dětem zápasy chybí, snad
nám to situace dovolí a fotbal se
zase stane součástí našich víken-
dů.

(vek)
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OCENĚNÍ OFS HRADEC KRÁLOVÉ:

Okresní fotbalový svaz Hradec Králové každoročně pravidelně vyhlašuje
prestižní anketu "Osobnosti OFS Hradec Králové" a jejím cílem je
především morální ocenění funkcionářů, hráčů, trenérů, rozhodčích a
jiných činovníků. 

Tato anketa byla založena v roce 2007
a v úvodním díle jsme si připomněli
oceněné z let 2007 až 2009. Již tradiční
a prestižní akce OFS Hradec se
postupem času z menších prostor
přesunula do velmi důstojného
prostředí v Restaurant Grill Duran.

Slavnostní vyhlášení provázela účast
řady hostů, přítomni byli i primátoři
města a nechyběl bohatý kulturní
program, který nevšedním způsobem
orámoval průběh akcí.   
V tomto období let 2010 až 2013, kdy
se konaly další čtyři ročníky, ocenění
převzali: 
2010 – 4. ročník: Černý Josef (Sokol
Smidary – Červeněves), Klíma František
(Sokol Malšova Lhota), Klimt Bedřich (FC
Spartak Kobylice), Michálek Josef

(Bystřice Boharyně), Pavel Jaroslav
(rozhodčí), Pultar Josef (Sokol Lhota p.
L), Vích Josef (Slavoj Předměřice).
2011 – 5. ročník: Budínský Jiří (SK Slavia
Libřice), Karabinoš Jozef (funkcionář,
rozhodčí, In Memoriam), Klazar Jindřich
(SK Libčany), Koudelka Vladislav (Sokol
Roudnice), Strýhal Stanislav (SK Čechie
Hlušice), Vyleťal Václav (Sokol
Kratonohy).
2012 – 6 ročník: Grulich Karel
(rozhodčí), Kašpárek Pavel (TJ
Velichovky), Kopecký Josef (Sokol Lhota
p. L.), Kozlovská Radoslava (Sokol
Třebeš), Míchal Jaroslav (dlouholetý
funkcionář a předseda OFS Hradec),
Myška Jaroslav (Sokol Lovčice), Tlučhoř
Ladislav (SK Libčany), Větrov Miroslav
(TJ Dolany).

2013 – 7. ročník: Černík Ivan
(dlouholetý funkcionář OFS Hradec),
Jilemnický Václav (Sokol Lovčice),
Lemfeld Bohumil (dlouholetý
funkcionář OFS Hradec), Melichar

Miroslav (SK Libčany), Přibyl Miroslav
(dlouholetý funkcionář OFS Hradec),
Rejfek Otakar (Sokol Hořiněves), Rulf
Bohumil (Sokol Malšova Lhota).

Text a fota: Lubomír Douděra

Osobnosti hradeckého fotbalu v čase

Osobnosti roku 2013.

Osobnosti roku 2010.

Osobnosti roku 2011.

Osobnosti roku 2012.



fotbal v kraji                                             strana 15                               regionální fotbalové noviny

Kdy vznikla myšlenka znovuzalo-
žení fotbalového klubu v Necha-
nicích?

S partou kamarádů, se kterými
chodíme již dvacet let na malou
kopanou, jsme měli myšlenku na
znovuzaložení klubu v Nechanicích
již velmi dlouho. Problémem byl n-
aprosto nevyhovující stav stávajícího
hřiště, zejména absence jakéhokoliv
zázemí. Když jsem se stal v roce 2006
starostou Nechanic, všichni předpo-
kládali, že bude sportovní areál
vybudován jako první. Společně s
nejbližšími radními nám však bylo
jasné, že musíme nejdříve vybudovat
chybějící základní infrastrukturu,
zejména kanalizaci v našich místních
částech, zrekonstruovat budovy školy
a školky atd. Město nechalo vypra-
covat projekt na rekonstrukci nevy-
užívaného fotbalového hřiště – více-
účelový sportovní areál (travnaté
hřiště, hřiště s umělým povrchem,
objekt šaten a zázemí, parkoviště a
opěrné zdi s oplocením). Několikrát
jsme žádali jako město i spolek o do-
taci na MŠMT, ale neúspěšně. V čer-
vnu roku 2018 pak bylo rozhodnuto o
výstavbě, v červenci zahájeno a do-
končeno v listopadu 2019.
Na podzim 2019 jste hráli mi-

strovské zápasy v sousedních
Kunčicích, zhodnoťte toto obdo-
bí…

Vzhledem k tomu, že náš areál se
dokončoval až na podzim (tráva byla
zaseta například 5. září), bylo nám ja-
sné, že budeme hrát všechny podzi-
mní zápasy na zapůjčených plo-
chách. Většinu jsme odehráli v sou-
sedních Kunčicích, jeden zápas na
UMT v Kobylicích a poslední listopa-
dový v Prasku. Všem těmto klubům
bych chtěl poděkovat za ochotu a
vstřícnost. Samozřejmě, že největší
problémy byly s tréninkem. Trénovali
jsme pouze na malé umělce (44 x 22
metrů) v Nechanicích u školy nebo na
malém travnatém hřišti „Maraca-
nna“ ve Starých Nechanicích. Toto
období bylo velmi těžké, neměli jsme
nejen kde trénovat, ale chybělo nám
klasické zázemí, šatny, sklad spor-
tovních potřeb atd. Přesto jsme si po
skončení podzimní části uvědomili,
že bylo dobrým rozhodnutím zahájit
soutěžní činnost již v loňském roce,
nečekat na dokončení areálu a na
nový trávník do léta letošního roku.
Přečkali jsme těžké období začátku
nově založeného klubu. Já tomu říkal
a říkám rok nula. Velké poděkování
patří realizačnímu štábu pod vede-

JIŘÍ PECHAR, STAROSTA NECHANIC: 

Na fotbalové mapě OFS Hradec Králové přibyl od nedohraného
soutěžního ročníku 2019/2020 nový klub, kterým je FK Nechanice
2011 z. s.  Duší fotbalového klubu je Jiří Pechar, starosta města
Nechanice, který se stal na konci roku 2011 předsedou nově
založeného klubu FK Nechanice 2011 o. s. Od sezony 2019/2020 byl
přihlášen tým mužů do IV. třídy OFS Hradec Králové (po více jak 35
letech!). Kuriozitou je, že nastoupil i do zápasu se svými syny Jirkou a
Pavlem, kteří loni přestoupili z SK Bystřian Kunčice, a všichni se gólově
prosadili. Od příští sezony 2020/21 by v Nechanicích měli mít i
mládežnické týmy v souklubí s okolními obcemi.

ním hlavního kouče Josefa Galla,
všem hráčům, kteří projevili ochotu
hrát fotbal za Nechanice v první
sezoně bez jakéhokoliv zázemí. A
musím připomenout i naše věrné
fanoušky, kteří s námi absolvovali i
většinu venkovních zápasů.“
Co říkáte na skutečnost, že jste
hned úvodní sezónu nedohráli?
Samozřejmě, že jsme se na jarní část

těšili, chtěli jsme zabojovat o druhé
místo v tabulce a žít v naději na po-
stup. Ale zdraví všech občanů, hráčů,
diváků je nejvyšší prioritou… O to ví-
ce se my, věrní fanoušci fotbalu, těší-
me na zahájení tréninkové činnosti a
na přípravné zápasy, které budeme
chtít odehrát před prázdninami.
Měli jste na jaro naplánováno
otevření hřiště v Nechanicích, jak
to vidíte?
Chtěli jsme již od května hrát domácí

zápasy ve svém areálu, podle stavu
nového trávníku. Nyní již mohu po-
tvrdit, že trávník je ve vynikající kva-
litě, zakořeněný a dostatečně hustý.
Od poloviny května zde budou pro-
bíhat tréninky mužů a nábory mlá-
deže. Slavnostní otevření celého are-
álu bude pravděpodobně v srpnu se
zahájením nového fotbalového ro-
čníku. Doufejme, že soutěže již probě-
hnou bez výrazných omezení.
Jaké další využití bude mít zdejší
sportovní areál?

Vedle fotbalového klubu bude
využíván areál žáky naší školy při ho-
dinách tělesné výchovy a sportovních
kroužcích. Veřejnost jistě bude ráda
využívat hřiště s umělým povrchem,
nově vybudované dětské hřiště, hřiště
na petanque a venkovní altán.
Během jednoho roku by mělo být

Fotbal se vrací - po více než 35 letech 

V Nechanicích vybudovali nový fotbaový areál.                                                                                                   Foto: Archiv J. P.

dobudováno workoutové hřiště a
fitness prvky pro všechny generace.
Můžete přiblížit vaši dosavadní
fotbalovou kariéru?

Fotbal jsem začal hrát v osmi letech
v Sokole Nechanice za starší žáky. V
15 letech (po zániku fotbalu v Necha-
nicích) pak přestoupil do dorostu
vedlejšího SK Bystřian Kunčice, zde
hrál a působil dalších 35 let. Aktivní
kariéru jsem ukončil již v 18 letech po
dvojnásobné zlomenině kotníku při
hokeji (1985). Od tohoto roku jsem se
stal trenérem mládeže, postupně
trénoval všechny týmy od elévů až po
muže v SK Bystřian Kunčice a dvě se-
zony působil rovněž jako asistent tre-
néra u starších elévů a mladších žáků
v RMSK Cidlina Nový Bydžov. Nejra-
ději vzpomínám na několik sezon
staršího a mladšího dorostu v kraj-
ském přeboru. I když jsme kolikrát
měli pro obě kategorie pouze 15 až
16 hráčů a mladší dorostenci museli
odehrát i druhý zápas za starší
dorost.
Vaše přání na závěr?
Aby všichni návštěvníci sportovního

areálu odcházeli spokojení a rádi se
vraceli. Fotbalovému klubu přeji co
nejvíce šťastných a spokojených dětí
(včetně děvčat) všech kategorií. A
věřím, že jsme nastartovali novou,
úspěšnou a dlouhou etapu v historii
nechanické kopané. Jak říkal jeden
můj dlouholetý kamarád, je ostuda,
že ve městě lidi nemůžou zajít na
fotbal a s tím spojený párek a pivo. A
těšíme se v příštím roce na oslavu 100
let od založení fotbalu v Nechanicích.

Lubomír Douděra

Jiří Pechar, starosta Nechanic.
Foto: Archiv J. P.



 V přátelském zápase porazili žáci Cidliny Nový
Bydžov U13 tým Červeněvse, kategorie U16, 6:5.

Foto: Josef Veselý

 V přátelském zápase deklasovaly Třebechovice
Týniště na jeho hřišti 5:0. K výhře je dovedl trenér
Josef Ringel.

Foto: Miloš Kittler

 SK Třebechovice pod Orebem před květnovým přípravným duelem
s Týništěm.                                                                                     Foto: Miloš Kittler

 SK Týniště nad Orlicí, účastník AM Gnol I. A třídy.
Foto: Miloš Kittler

        
        

    
    

      
       

                             

          
                                                                            

          
                                              

predplatne.fotbalvkraji
@seznam.cz


