
MAREK KOCOUREK:
Co se děje se Sobotkou?

TOMÁŠ PROROK:
Kouč Pardubic ve Vysoké

JIŘÍ ŘEZÁČ:
Ambiciózní střelec Slavie
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VÝMĚNA BAREV

�K zajímavosti došlo v zápase skupiny AT Consult 1. krajské ligy dorostu kategorie U17 Milíčeves/Chomutice vs. Jičín, který favorit vyhrál 7:0. V prvním
poločase hráli domácí v červených dresech, ve druhém v oranžových. Hosté z Jičína začali utkání v modrých trikách, do druhé půle nastoupili v bílých.

Foto: Josef Veselý

�V Synyt okresním přeboru zdolala rezerva Rychnova nad Kněžnou
béčko Kostelce nad Orlicí 5:1.                            Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl 

� Týniště padlo v A třídě na hřišti Lokomotivy 2:5 patrně i proto, že v 10.
minutě musela odstoupit zraněná brankářská jednička Varol Ikizgül, jehož
nahradil Matěj Václavík. Foto: Miloš Kittler

� V okresním přeboru mladších přípravek na Rychnovsku se utkal
Rychnov nad Kněžnou se spojeným týmem Kostelce nad Orlicí a Častolovic.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl
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Ve skupině A AT Consult 1. krajské ligy dorostu kategorie
U17 remizoval tým Lázně Bělohrad/Miletín na svém hřišti
s Novým Hradcem 4:4. V penaltovém rozstřelu byli
úspěšnější domácí.
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PODPORA ZA PLOTEM
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Na poslední zápas před nucenou pauzou nemohli fanoušci, přesto měli
hráči Rychnova nad Kněžnou při duelu Votrok krajského přeboru proti
Polici nad Metují slušnou podporu. Jen musel kotel stát za plotem…

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Vážení fotbaloví příznivci,
z pozice mé funkce se musím vyjádřit k událostem, které postihly

Fotbalovou asociaci České republiky. Jde, samozřejmě, o zadržení jejího
místopředsedy Romana Berbra a dalších ve fotbale činných lidí.

Je jasné, že si fotbal zaslouží nové vedení, protože to, co se stalo, je
neomluvitelné.
Ale nemyslím, že je nutné bleskově svolávat valnou hromadu asociace.
Nejsem příznivcem ukvapených rozhodnutí. Podle mého názoru není kam

spěchat. V lednu a únoru proběhnou standardně volební valné hromady
okresů a krajů.
Až teprve noví zástupci regionů by měli volit nové vedení na další čtyři roky.

Tady vzhledem k současné epidemické situaci nelze nic urychlit.
Celostátní valná hromada v tradičním módu by měla proběhnout na

přelomu května a června, pokud proběhne o měsíc dříve, to je již
nepodstatné.
Děkuju, že zachováte přízeň fotbalu.            Václav Andrejs, předseda KFS

Fotbalový časopis 
o kopané 
Královéhradeckého kraje
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Nedávno jste řešili případ Tomáše
Navrátila. Bylo to složité?

Nejprve bych rád upřesnil, že se neje-
dnalo pouze o provinění pana Navrátila,
ale i pořadatelské služby klubu FK Dolní
Kalná v daném utkání. Neřekl bych, že to
bylo složité, provinění byla rozhodčím v
zápise o utkání i ve zprávě delegáta
popsána jasně. Problém byl pouze v tom,
že jak pan Navrátil, tak i klub FK Dolní
Kalná sice částečně některá provinění
přiznali, ale ty nejzávažnější popřeli.
Disciplinární komise se po prostudování
všech výpovědí jednoznačně shodla na
tom, že k proviněním, která rozhodčí a
delegát popsali, opravdu došlo. 
Trest je velmi tvrdý. Proč jste takový
zvolili?

Trest je z pohledu disciplinární komise
odpovídající proviněním. Bohužel nešlo v
utkání o ojedinělý přestupek, ale v jeho
průběhu k nim došlo opakovaně ve třech
časových intervalech, přičemž jejich
intenzita a agresivita se stupňovala. Ne-
mohli jsme vzít v úvahu ani polehčující
okolnost, že by obvinění svého činu upří-
mně litovali, neučinili tak. Při rozho-
dování o výši trestu jsme si byli také vědo-
mi, že musíme dát jasný signál nejen
všem hráčům a funkcionářům v našich
krajských soutěžích, ale i široké fotbalové
veřejnosti, že takovéto disciplinární pře-
činy nelze tolerovat u nikoho, natož u
vrcholových představitelů KFS.
Jak jste se vůbec k práci v disci-
plinárce dostal, proč jste přešel od
delegátů?

Touto otázkou jsem si právě uvědomil,
že předsedu disciplinární komise vyko-
návám již 10 let. Dostal jsem tehdy na-
bídku od předsedy výkonného výboru
Václava Andrejse, který sháněl náhradu
za Jardu Šolce, jenž v průběhu volebního
období odstoupil. I když jsem do té doby
nikdy v žádné disciplinární komisi nepra-
coval a neměl zkušenosti, byla to výzva,
které jsem neodolal.  
Vzpomenete si na nějaké zajímavé či
kuriozní případy?

Bohužel, pokud se případy vymykají
běžným přestupkům vyplývajícím ze hry
a zápalu boje, jde většinou o provinění
buď spojená s urážkami, zejména rozho-
dčích, za použití vulgárních výrazů, nebo
s vážnými zraněními hráčů jako následek
surové hry či hrubého nesportovního
chování, v obou případech se jedná spíše
o případy smutné než zajímavé. Rozdílný
pohled na věc mezi funkcionáři klubů a
odbornými komisemi jsem například
zaznamenal ve vnímání surové hry bran-
káře v souboji o míč se soupeřem uvnitř
pokutového území. Rozhodně nejza-
jímavějším případem ale byly opakované
neoprávněné starty divizního hráče z

Kutné Hory za tým Staré Paky v sou-
těžních utkáních 1. A třídy v sezóně 2013-
2014. Hráč měl vystavený falešný regi-
strační průkaz na jiné jméno s naprosto
identickou fotografií jako na svém
platném registračním průkazu v Kutné
Hoře. Rovněž v tomto případě funkci-
onáři klubu a hráč provinění popírali,
nikdy se nepřiznali, ale podařilo se zko-
ntaktovat skutečného člověka, na
kterého byl falešný průkaz vystaven, a
ten starty v utkáních popřel, navíc pra-
coval dlouhodobě v zahraničí, takže
nastoupit ani nemohl. Na základě získa-
ných důkazů jsme nakonec vynesli velice
tvrdé tresty a tým Staré Paky byl potre-
stán sestupem do nižší soutěže. Byl to
tehdy velmi závažný případ.
Děláte také sekretáře v Hořicích.
Pomohla klubu rekonstrukce are-
álu?
Nejprve došlo na kompletní rekonstrukci

hrací plochy. I když měla díky velké obě-
tavosti, znalostem a zkušenostem na-
šeho správce Aleše Poura dlouhodobě
velmi dobrou kvalitu, její rekonstrukce
byla po dlouhých letech nezbytná. Je už
hotová, hřiště je nádherné a vypadá to,
že i kvalitně zhotovené, navíc jeho para-
metry odpovídají všem současným před-
pisům, takže se na něm dají hrát třeba i
mezinárodní zápasy. Kabiny, jejichž
rekonstrukce probíhá právě nyní, byly
starší více než 40 let. Tehdy se stavěly
svépomocí, po těch letech od výstavby
byly již v dezolátním stavu a neodpo-
vídaly současným potřebám fotbalo-
vého klubu a ani městu s téměř devíti
tisíci obyvatel. První část výstavby kabin
a dalšího nezbytného zázemí již od léta
úspěšně probíhá a hrubá stavba stojí.
Shodou okolností právě tento týden
dojde k demolici druhé poloviny staré
budovy a poté se začne i s její výstavbou.
Kolaudace nového zázemí by měla
proběhnout v červnu příštího roku. 
V jakém stavu je klub, co se týče
mládeže, počtu hráčů?

Právě zájem dětí a mládeže o fotbal je
něco, co podle mě dobře koresponduje s
předcházející otázkou týkající se areálu.
Náš klub se počtem mládeže již delší
dobu řadí mezi nejúspěšnější nejen v
okrese, ale vzhledem k velikosti města i v
celém kraji. V současné době registru-
jeme okolo 140 aktivních hráčů v kate-
goriích od přípravek až po dorost. Navíc
se daří získávat k těmto mládežnickým
týmům nové trenéry, kteří svým přístu-
pem a kvalitou zajišťují odborné fotba-
lové vedení. Všichni víme, jak je v dnešní
době těžké získat děti pro fotbal a udržet
je u něj, proto jsem rád, že se to daří, je to
podle mě výsledkem práce trenérů a také
jediná možnost, jak zajistit hráčskou

JOSEF KOŇÁK, PŘEDSEDA DISCIPLINÁRNÍ KOMISE:

Je šéfem disciplinární komise krajského svazu, činorodý je také doma v
Hořicích. Josef Koňák vypráví o staré gardě i trestu pro bývalého šéfa komise
mládeže.

perspektivu klubu. Vzhledem k tomu mě
těší, že díky podpoře města, která fina-
ncuje současné změny v našem areálu,
jsme schopní mládeži nabídnout odpo-
vídající zázemí. 
Jak vidíte postavení týmu v
krajském přeboru? Co Jiskře schází?
Já osobně bych rád viděl jeho postavení

ve vyšších patrech tabulky, než v jakých
se v posledních letech téměř pravidelně
nachází. Snad se na mě nebudou naši
hráči zlobit, ale z mého pohledu bohužel
odpovídá jejich celkovému přístupu k
fotbalu jako takovému, zodpovědnosti
jednotlivců vůči kolektivu a jejich
tréninkové morálce. Herně mají určitě na
víc, dokážou odehrát kvalitní zápasy, ale
to se musí všichni sejít, chtít hrát, což,
mám pocit, je spíše výjimkou než
pravidlem.  
Vy sám jste léta kopal. Prý jste
začínal jako útočník a skončil v
obraně. Kde vás to bavilo víc a proč?

V mém případě je to právě naopak, v
žácích jsem tuším hrával v záloze, ale v
dorostu a mužích potom nejvíce kla-
sického předstopera, jen pokud bylo
potřeba, nastupoval jsem v záloze. V
útoku jsem začal hrát až v Bříšťanech,
kam jsem v 33 letech z Hořic přestoupil.
Končit se mi tenkrát ještě nechtělo a v
Hořicích už jsem nehrál pravidelně. Na
těch 10 let v okresním přeboru dodnes
rád vzpomínám, vynikající parta, pre-
stižní okresní derby, dával jsem i
poměrně hodně gólů, takže v tom útoku
se mi to líbilo určitě nejvíc. 
Vzpomenete na nějakou sezonu,
úspěch?

V Hořicích jsme toho za mojí kariéry
výsledkově moc nedokázali, pohybovali
jsme se mezi 1. A třídou a 1. B třídou,
takže úspěchem vždycky bylo, pokud se
podařilo postoupit. Velký úspěch byl i
postup s již zmiňovanými Bříšťany do 1.
B třídy. Přece jen jsme už byli parta
starších hráčů, přesto jsme za sebou
nechali silné týmy Staré Paky a Miletína.  
Věnujete se také staré gardě Hořic.
Ta je hodně aktivní. Co všechno

Trest pro Tomáše Navrátila? Odpovídá provinění

Josef Koňák v dresu Staré gardy Hořic s prvním vnukem.  Foto: Archiv J. K.

stíháte?
Stará garda Hořic je moje srdeční

záležitost, sám jsem ji ve svých 35 letech
založil a řadu let se staral o její činnost,
ale s funkcionařením na KFS jsem předal
štafetu jiným a moc mě těší, že ve své
činnosti pokračuje a je stále aktivní.
Pokud záda a čas dovolí, účastním se
pátečních tréninků, které jsou pravide-
lné. Nehrajeme pravidelnou soutěž, ale
na pouť si vždycky pozveme zajímavého
soupeře a prakticky každý rok vyrazíme
na zájezd. V minulosti jsme byli dvakrát v
Dánsku, máme za sebou fotbalové
zájezdy do Maďarska, do Německa, na
Slovensko či na Moravu, dobré vztahy
máme se starou gardou Mostu. Letošní
již domluvený zájezd do Berlína na
bundesligový zápas Herthy spojený i s
vlastním utkáním nám bohužel zhatil
koronavirus.
Co říkáte současné kauze kolem
zatčeného místopředsedy asociace
Romana Berbra?

Nešťastné pro celý fotbal. Na druhou
stranu je zde určitá šance změnit názor
veřejnosti na fotbal jako takový, protože
ten již v posledních letech nebyl pozitivní.
Jak byste ji řešil?
Těžká otázka. Každopádně nelze čekat,

že se stane nějaký zázrak, který přijde z
vnějšku fotbalového hnutí. Řešení podle
mě bude dlouhodobější záležitostí. Fot-
bal musí dát důvěru těm, kteří jednak
fotbal na všech, i těch nejnižších úro-
vních, budou chtít dělat, a kteří tuto
důvěru nezneužijí a nedopustí, aby vše
přerostlo k tomu, co se nyní řeší.
Máte oblíbený klub ve „velkém“
fotbale?

Tady je to jednoznačné, celý život Spar-
ta Praha, v sezónách slavných i těch mé-
ně vydařených. Ze zahraničních Arsenal
Londýn.
Kdo podle vás vyhraje ligu?

Nevím, jestli je to spíše přání než názor
odrážející realitu, ale věřím, že to už
konečně po delší odmlce bude zase
Sparta.

(fvk)
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Tomáši, jak si svoji pozici u prvo-
ligového týmu užíváte?
Vyšel nám vstup do soutěže, čísla, co

se týče kondiční připravenosti hráčů,
jsou velmi slušná, takže není důvod si
to neužívat. Ale samozřejmě je to vý-
sledek práce celého realizačního tý-
mu a hráčů. Jsem vděčný za to, že
jsem dostal příležitost u týmu působit
v této roli a svým dílem přispět k do-
brému působení v soutěži.
Všechny soutěže byly vinou koro-
naviru přerušeny. Očekával jste
to?

Ano. Vzhledem k situaci ohledně co-
vidu a zvyšujícím se číslům nakaže-
ných jsem čekal, že k tomu dojde.
Nebyla to pro Pardubice trochu
škoda?

Pro nás určitě. Bohužel se vynaložily
nemalé finanční prostředky na mini-
malizování nákazy Covidem a stejně
se to zarazilo. Některá omezení mi
připadají nelogická, ale aspoň, že se
dá trénovat společně. Na druhou
stranu je to stejné pro všechny, takže
se s tím všichni musíme nějak popa-
sovat.
Jaký průběh nás čeká nyní? Šíření
nákazy nevykazuje zlepšení. Ba

naopak.
Bohužel, situaci se zatím nepodařilo

stabilizovat, a tak je těžké predikovat
další průběh. Nezbývá než doufat, že
se situace brzy uklidní a vrátí alespoň
do stavu, kdy se bude moci hrát.
Jak se liší tréninky a příprava
mužstva v době, kdy se nehrají
mistrovské zápasy?

Zase tak moc se neliší, protože
přesně nevíme, kdy se zase bude moci
hrát. Počítáme zatím s dobou, která
byla stanovená a tréninkový cyklus
tak moc neupravujeme. Ale asi nej-
větší rozdíl, který vítají hlavně hráči, je
v tom, že kluci mají o víkendu volno
(usměje se).
V čem všem spočívá vaše práce u
ligového mužstva?

Mým hlavním úkolem je zaměřit se
na silovou a rychlostní stránku. A také
připravit hráče po zranění do plného
tréninkového procesu, což probíhá za
spolupráce s Ivanem Svědíkem z ISTT.
Po šesti kolech deset bodů na
kontě. Asi musíte být jako no-
váček ligy zatím spokojeni, že?

Určitě spokojenost panuje a vážíme
si toho. Také si ale uvědomujeme, co
všechno stojí za tím, že se nacházíme

TOMÁŠ PROROK, ZÁLOŽNÍK VYSOKÉ:

Jako odchovanec klubu na minulou sezonu jen tak nezapomene. A i
když už postup do první ligy nezažil z pozice aktivního hráče, u týmu
přesto byl. Tomáš Prorok si v roli kondičního trenéra Pardubic užíval
vstup mužstva do FORTUNA:LIGY, ovšem to období netrvalo příliš
dlouho. Koronavirus dobrou formu přibrzdil. „Musíme se s tím nějak
popasovat,“ říká k přerušení soutěží zkušený fotbalista, který stále
kope za Vysokou nad Labem krajský přebor.

tam, kde jsme teď. Je to však pořád
začátek soutěže a stát se může vše-
licos.
Je současný bodový zisk určitý
nadplán?

I přes první porážku v Jablonci jsme
měli dobrý vstup do soutěže a vý-
kony týmu ukázaly, že nasbírané bo-
dy nebyly náhodné nebo jen otázkou
štěstěny. Tým ukázal, že sílu má a
můžeme se měřit s každým. Je to jen
o hlavě a jejím nastavení, o čemž se
kluci už přesvědčili.
Mimo práci v Pardubicích stále
stíháte i zápasy za Vysokou n. L. v
krajském přeboru. Jak hodnotíte
dosavadní průběh sezony?
Moc nám zatím nevyšel, což je dáno

stále se opakujícími faktory napříč
celým amatérským fotbalem, a to
tréninkovou morálkou, osobním pří-
stupem a u nás ve Vysoké ještě vyš-
ším věkem hráčů.
Jak se na hřišti cítíte? I ve svém
věku asi s fyzičkou problémy ne-
máte, že?

Jak už jsem uvedl, Vysoká je takový
atyp v krajském přeboru. Tedy co se
týče vyššího věkového průměru hrá-
čů a musím přiznat, že každý rok je
znát. Pokud pravidelně netrénuji, tak
se pak z toho dostávám delší dobu a
tělo mi to dává patřičně najevo (u-
směje se). Bohužel je někdy smutné,
když starší hráči převyšují ty mladé
po kondiční stránce.
Jak dlouho plánujete ještě akti-
vně hrát?

Je to hlavně o čase a samozřejmě o
zdraví, ale hrát bych chtěl do té doby,

Chci hrát, dokud mě bude fotbal naplňovat

Tomáš Prorok je kondičním trenérem prvoligových Pardubic.
Foto: Archiv T. P.

Tomáš Prorok, zkušený záložník Vysoké nad Labem.          Foto: fkvysoka.cz

dokud mě to bude nějakým způso-
bem naplňovat. Ve Vysoké je dobrá
parta hráčů včetně trenéra a vše
tomu dává pomyslnou třešničku na
dortu pan Dejnožka, bez kterého si to
nedovedu představit.
Na co ze své aktivní kariéry nej-
raději vzpomínáte?

Jsem Pardubák, i když jsem občas
hrál i jinde. To ale taky bylo dáno i si-
tuací, která tady dříve kolem pardu-
bického fotbalu panovala. Proto rád
vzpomínám na všechny postupy s
Pardubicemi od divize po druhou li-
gu, na první zápas za muže na Let-
ním stadionu v sedmnácti letech
(ČFL), kde jsem nastoupil se svým bu-
doucím kamarádem Šejbou. Dál se
mi vybaví i angažmá v Prachovicích,
kde jsem zase hrál s nynějším kapi-
tánem Jeřábkem. A nejčerstvěji mám
v paměti samozřejmě postup Pardu-
bic do první ligy. I když už ne jako
hráč, ale kondiční trenér.

(pvh)

Narozen: 16. ledna 1980 v Pardubicích. 
Mateřský klub: VCHZ Pardubice.
Hráčská kariéra: VCHZ Pardubice, AFK
Atlantic Lázně Bohdaneč, FC Olympia
Hradec Králové, Slovan Pardubice, SK
Holcim Prachovice, FK Pardubice, Vy-
soká nad Labem.
Trenérská kariéra: Kondiční trenér FK
Pardubice (II. liga, I. liga).
Úspěchy: Všechny postupy s Par-
dubicemi (hráčské nebo trenérské).

TOMÁŠ PROROK
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Úvodní kola vám osobně vy-
šla skvěle. Výrazně jste se
střelecky prosazoval a tým
bodoval. Jak moc mrzí, že se
soutěž přerušila?

Mrzí to dost, teďka mi tam spa-
dlo skoro vše, co jsem měl. Ale
hlavní bylo, že to týmu šlapalo.
Jaký teď očekáváte scénář?
Dá se předpokládat, že se
nucená pauza protáhne…

Uvidíme, ale budu rád, když se
nějaké to kolo ještě na podzim
odehraje.
Jak hodnotíte dosavadní
odehraná kola?
Z mého pohledu to nemůžeme

brát zle, ale ztracených bodů

nám je líto.
Jste spokojený se svými vý-
kony?
Se svými výkony jsem prozatím

spokojen, ale za většinou úspě-
chu je tým.
Slavie před sezonou vhodně
posílila. Jak se projevil pří-
chod nových hráčů?

Chvilku trvalo, než jsme si na
sebe zvykli a všechno do sebe
zapadlo tak, jak má. 
Prozradíte slavistické cíle
pro letošní sezonu? Na co by
mohl tým mít?

Většina týmů se netají tím, že
chtějí postoupit výš a Slavia
patří mezi ně. Proto bychom se o

JIŘÍ ŘEZÁČ, ÚTOČNÍK SLAVIE HK: 

Ambice Jiřího Řezáče v letošní sezoně? Ty nejvyšší. A to jak z
týmového hlediska, tak z toho individuálního. Autor jede-
nácti gólů v devíti odehraných utkáních Votrok krajského
přeboru se zatím vyhřívá na čele střeleckých statistik sou-
těže a výraznou měrou pomohl hradecké Slavii k dosava-
dnímu zisku jednadvaceti bodů. Kam až mohou červenobílí
v tomto soutěžním ročníku vystoupat? „Chtěli bychom se
pokusit o postup,“ tvrdí stále ještě osmnáctiletý forvard.   

to chtěli pokusit už letos, takže
cíle máme jen ty nejvyšší.
Koho osobně favorizujete?

Já mám víc favoritů na vítěze.
Mezi ně určitě patří RMSK Cidli-
na Nový Bydžov, Police nad Me-
tují, Olympia HK a Slavia HK.

Chci vyhrát nejlepšího střelce přeboru

Hradecká Slavia je zatím velkým překvapením Votrok krajského přeboru.                                           Foto: fcslaviahk.cz

Jiří Řezáč je zatím nejlepším střelcem krajského přeboru.  Foto: fcslaviahk.cz

Jste velmi mladým hráčem.
Co vaše fotbalové ambice?

Nějaké ambice tu jsou. Dostat
se o nějakou tu soutěž výš, a to
buď právě se Slavií, nebo někde
jinde. A chtěl bych tady vyhrát
nejlepšího střelce přeboru. 
Troufáte si tedy letos na
souboj o korunu krále střel-
ců?

Rád bych se o to pokusil, ale
bude těžké se prosadit proti
hráčům, kteří mají více zkuše-
ností.
Proslýchalo se, že by Slavia
HK do budoucna chtěla po-
stoupit. Je to tak?

Ano, rádi bychom postoupili
do vyšší soutěže a udělali tak ra-
dost panu Hořeňovskému, kte-
rý nás tu začal finančně podpo-
rovat.

(pvh)

Narozen: 31. prosince 2001. 
Mateřský klub: FC Hradec Králové.
Oblíbený klub/hráč: Chelsea FC/Didi-
er Drogba.
Hráčská kariéra: FC Hradec Králové,
FC Slavia Hradec Králové.
Úspěchy: 3. místo na ODM (Olympiáda
dětí a mládeže).

JIŘÍ ŘEZÁČ
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Jak hodnotíte začátek sezony?
Začátek sezony nám nevyšel podle

našich představ. Chtěli jsme bojovat o
přední příčky jako minulou „anulo-
vanou” sezonu. Proto hodnotím náš
start za nepovedený.
Předpokládám, že s bodovým pří-
sunem, spokojeni být nemůžete? 

Osm bodů z osmi zápasů, to před-
pokládáte správně, že nám ke spoko-
jenosti nestačí. Nehledě na to, že v
základní hrací době jsme vyhráli pou-
ze jednou.
Na druhou stranu máte za sebou
zápasy s téměř všemi celky z čela
tabulky a kromě Roudnice jste se
všemi odehráli vyrovnaná utkání. 
To je pravda. Nutno podotknout, že i

přes vyrovnanost zápasů jsme často
tahali za kratší konec provazu. Proto
je na čem pracovat a co zlepšovat.
V posledním odehraném zápase
jste porazili silný tým hradecké
Lokomotivy, nejlepší zápas sezo-
ny?

Musím říct, že z výhry nad Loko-
motivou jsem měl velkou radost, i
když to bylo na penalty. Jsme na jede-
nácté příčce a potřebujeme se znovu
nastartovat a vyrazit na vyšší pozice v

tabulce. Takovéhle zápasy nám k to-
mu určitě pomůžou. Rozhodně jeden
z těch lepších zápasů.
Odehráli jste pouze osm utkání,
měl odklad zápasu souvislost s
koronavirem?

Ano. V posledním zápase jsme se
měli utkat s týmem z Lázní Bělohra-
du. Zápas byl nakonec kvůli informa-
ci o nakaženém hráči ze soupeřova
týmu odložen.
Jak to vidíte s letošní sezonou,
dohraje se? 

Těžko říct, zatím se opatření spíše
zpřísňují. Podle mě se sezona dohraje,
ale uvidíme, jakým stylem se to vy-
myslí. Muselo by se začít na jaře o ně-
co dříve.
Udržujete se v těchto dnech ně-
jak v kondici? A trénovali jste v
Sobotce po malých skupinách,
když to ještě šlo?

Trénovali jsme dokud to šlo. Když už
se scházet nesmíme, tak jsme dostali
od trenéra jasné instrukce v podobě
individuálních tréninků, takže zahá-
let nehodláme.
Vy jste do Sobotky zamířil před-
loni z Jičína, proč jste se rozhodl
pro tuto změnu?

MAREK KOCOUREK, ZÁLOŽNÍK SOBOTKY:

Vloni bojovali s hradeckou Lokomotivou o první místo. Letos však
začátek sezony v AM Gnol I. A třídě fotbalistům Sobotky příliš nevyšel.
Celek, jenž ještě nedávno hrál krajský přebor, je po osmi odehraných
zápasech na jedenáctém místě, když získal osm bodů. Podle slov
záložníka Marka Koucourka se výrazně zvedla kvalita I. A třídy, ale
největší chybu hledal zkušený borec u sebe. „Naše nepřipravenost na
tuto sezonu má velký podíl na našem umístění v tabulce. Musíme více
trénovat,” říká Kocourek. 

Chtěl jsem si zahrát zase s klukama,
se kterýma jsem hrával od žáků v Ji-
číně. Ti se rozhodli přestoupit už o rok
dříve. Taky jsem chtěl poznat, jak
fungují jiné kluby, od žáků jsem pů-
sobil jen v Jičíně, proto jsem šel do
Sobotky.
V loňské nedokončené sezoně
jste skončili na výborném druhém
místě, co je letos jinak? 

Hodně týmů posílilo a přišli kvalitní
hráči, díky tomu jsou na předních pří-
čkách. Nechci však říct, že to je dů-
vod, proč jsme tam, kde jsme. Naše
nepřipravenost na tuto sezonu má

Přišlo dost hráčů, kteří zvedli úroveň A třídy

Fotbalistům Sobotky se začátek letošního ročníku nevydařil podle představ. Foto: SK Sobotka

Marek Kocourek (v černém) přišel do Sobotky z nedalekého Jičína.
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

velký podíl na našem umístění v ta-
bulce. Musíme více trénovat, násle-
dně to prodat v zápasech.
I. A třída je hodně našlapaná,
souhlasíte?
Souhlasím, jak jsem již psal, do týmů

přišlo dost kvalitních hráčů, kteří
zvedli úroveň I. A třídy.
Koho tipujete na případný po-
stup do KP?

Podle mě je dobře připravený tým z
Jaroměře. Hlavně díky svým dvěma
novým hráčům Gorolovi a Kořínkovi.

(vek)
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Trenére, po sedmi kolech jste
ale asi čekali více bodů. Je to
tak?

Možná nás někteří pasovali do
role favorita. My jsme však dobře
věděli, že nejsme v optimální for-
mě. Tak jak jsme skvěle potré-
novali v zimě, tak zcela opačně
jsme trénovali v létě. Bohužel vi-
nou dovolených, zranění a u ně-
kterých i ztrátou motivace ze situ-
ace, jaká na jaře byla, jsme velmi
špatně odstartovali v poháru, a
tak nějak se s námi vše táhlo až
do přerušení soutěže. Na druhou
stranu je potřeba se podívat i na
rozlosování, kde jsme papírově
nejtěžší utkání měli už sebou. A
tak se bodový import v násle-
dujících týdnech dal očekávat.     
Co chybělo k lepším výsle-
dkům?

Nutno si uvědomit, s kým a hla-
vně v jaké situaci jsme o body při-
šli. Bylo to v zápasech s týmy z
momentální TOP 3. V Týništi, kte-
ré bylo lepší, nicméně gól přišel v
96.minutě, kdy se nastovaly čtyři
minuty. V Jaroměři, kde jsme hráli
ve čtvrtek od 15.30 a jedenáctý
hráč nám přiběhl do Růžovky pří-
mo na úvodní nástup. A doma se
Solnicí, kdy za nás nastoupili do-
konce někteří fanoušci, hráč ze
staré gardy a brankářská jed-
nička hrála v útoku, protože nám
chybělo devět hráčů. Čili na vaši
otázku je jednoduchá odpověď.
Chyběli nám hráči.
Stejně jako v loňské sezoně
znovu vstoupil do hry korona-
virus. Jak těžké bylo přijmout
fakt, že jsou soutěže opět za-

staveny?
Bohužel jsme s touto variantou

počítali, a tudíž ani hráče nepře-
mlouvali k tomu, aby hráli zra-
nění. Já osobně považuji v tuto
chvíli už amatérské soutěže za ne-
regulérní. Neumím si dost dobře
představit, jak mančafty budou
své hráče mít k dispozici během
pracovního týdne. My například
máme odloženy už dva zápasy a
najít nějaký vhodný termín pro
obě strany bude značně složité.
Jaké jsou vyhlídky?

Co se týče „korony“, tak netuším
a nevím, jestli vůbec někdo ví. Co
se týče exploze bomby na Stra-
hově, pak věřím v lepší zítřky.
Změnily se nějak cíle týmu po
úvodních kolech?

Cíle máme pořád stejné. Chtěli
bychom hrát fotbal, který bude
bavit naše hráče. Pokud toto
splníme, pak bude bavit fotbal
Skalice i fanoušky. Když jsme se
jedinkrát letos sešli, tak jsme po-
razili Velké Poříčí 11:1 a byla to ra-
dost pohledět. 
Předpokládejme, že se soutěž
opět rozjede. Co od ní letos če-
káte?

Za normálních okolností bych
řekl, že týmy Týniště a Jaroměře si
pohlídají postup. V tuto chvíli, kdy
opravdu netušíme, jestli se vůbec
hrát bude, vám nedokážu na tuto
otázku odpovědět.
Jaký je současný tým České
Skalice?

Je hodně zdecimovaný. Přes zi-
mu je potřeba dotáhnout některé
přestupy, abychom, pokud se
soutěž rozjede, byli konkurence-

JAKUB ZAHRADNÍK, TRENÉR ČESKÉ SKALICE

Před sezonou byli pasování do role je-
dnoho z možných kandidátů na přední
umístění v AM Gnol 1. A třídě. Úvodní
kola nového ročníku jim však i přes těž-
ký los nevyšla dle představ a i kvůli dvě-
ma odloženým utkáním zatím figurují
až na desáté příčce. Za dosavadními
duely se ohlédl hlavní trenér mužstva

Jakub Zahradník, který okomentoval i současnou situaci, kdy-
by byly kvůli koronaviru všechny soutěže přerušeny. „Netuším,
jestli vůbec někdo ví, co bude,“ přiznává otevřeně. 

schopní. A je potřeba, aby se zra-
nění kluci dali do pořádku. Teď
na to mají ideální podmínky.
V klubu trénujete i mládež.
Jaký je její aktuální stav?

Moc děkuji za tuto otázku. Mu-
sím říci, že jak máme někdy sta-
rosti s muži, tak mládež nám dělá
ohromnou radost. Naše zákla-
dna se rozrostla na sto pravide-
lně trénujících dětí, které v tuto
chvíli vede patnáct trenérů. Tento
počet považuji osobně za veliký
úspěch. A jsem nesmírně rád, jak
nám to klape.  
Na co jako trenér kladete nej-
větší důraz?
V kategorii mužů mi jde hlavně o

to, aby kluky tréninky bavily. To si
myslím, že je v této soutěži zákla-
dní kámen týmového úspěchu.
My máme tak kvalitní hráče, že
pokud budou trénovat, tak bu-
dou i vyhrávat. U dětí dbáme na

Teď už považuji soutěže za neregulérní

Jakub Zahradník, trenér České Skalice.                 Foto: Archiv J. Z.

to, aby je to hlavně bavilo. Ty
starší pak vedeme k tomu, aby se
zlepšovali v individuálních dove-
dnostech, byli zodpovědní za tým
i za sebe samotné. (pvh)

Narozen: 4. srpna 1982.
Hráčská kariéra: TJ Dobruška.
Trenérská kariéra: TJ Dobruška, FC
Hradec Králové, MFK Nové Město nad
Metují, SK Česká Skalice, trenér v
projektu Bavíme se sportem.
Úspěchy: Spoluvýchova několika re-
prezentantů ČR, Pravidelný trenér na
kempu Marka Matějovského, Hlavní
pořadatel Youngstars kempu v Ry-
chnově, 2. místo na republikovém fi-
nále Danone Cup s FC HK, záchrana
Opočna v I. B třídě, Spoluvytváření dů-
ležitého mládežnického klubu SK
Česká Skalice (nejen) na mapě východ-
ních Čech, mít v trenérském týmu Da-
na France.

JAKUB ZAHRADNÍK
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V minulé sezoně jste krátce
kopal za Hořice. Nyní už jste
ale zpět ve Skřivanech. Neli-
tujete sešupu níže?
Nelituju, ale mrzí mě to. Věřím, že

jít hrát zpět do krajského přeboru
by nebyl problém. Jen bych musel
zapracovat na fyzičce.
Skřivany vloni v podstatě vy-
hrály 1. B třídu, ale o postup
už vinou koronaviru bojovat
nemohly. Mrzelo to?

Určitě, byla to velká škoda. Tým
na to ve Skřivanech je. Byl to jeden
z důvodu, proč jsem chtěl zpět.
Pomoct Skřivanům do 1. A třídy.
Nyní jsou soutěže znovu zas-
taveny. Co čekáte od letošní
sezony?

Podzim už se bohužel nedohraje
a jaro bůh ví. 
Jaké mají Skřivany cíle?
Bojovat o nejvyšší příčky a dostat

se do 1. A třídy. Snad se to letos
povede a nebude se opakovat le-
tošní jarní část.

V posledních zápasech před
nucenou pauzou jste hrál spí-
še za B tým. Proč?

Byl jsem zraněný. Od léta jsem
prodělal dvě zranění (natažené
vazy v koleni a natažené tříslo), s
fyzičkou jsem na tom nebyl dobře
a za áčko moc nenastupoval. Pro-
to jsem byl hrát i za béčko, abych
se rozehrál a nabral zápasové
tempo.
Jak hodnotíte odehraná kola
1. B třídy?
Tři zápasy, dvě prohry. Nebylo to

ono, chtěli jsme to v derby s Ko-
bylicemi prolomit a najet na ví-
těznou vlnu. Výhra v derby se po-
dařila, kdy jsem dal svůj první gól
sezony, ale hned v dalším kole při-
šla doma vysoká a zbytečná pro-
hra s Novou Pakou 3:6. Pak už
naštěstí přišlo to, na co se čekalo
od začátku sezóny, a to série vý-
her v řadě.
Soutěž zatím vede Železnice.
Koho řadíte mezi favority?

PAVEL VYSUČEK, ÚTOČNÍK SKŘIVAN: 

Vloni měly k postupu blízko. Po polovině sezony vévodily
skupině A JAKO 1. B třídy, ale zrušení jarní části amatérských
soutěží jim cíle zhatilo. Fotbalisté Skřivan mají i v tomto ročníku
soutěže ty nejvyšší ambice, což potvrzuje i ofenzivní hráč týmu
Pavel Vysuček. „Tým ve Skřivanech na to máme,“ míní jed-
nadvacetiletý fotbalista, jenž dříve oblékal dres novobydžov-
ské Cidliny a poměrně nedávno působil i v Hořicích. 

Slavoj Skřivany, Železnici a No-
vou Paku. Pevně věřím, že to bu-
deme my, kdo bude na vrcholu
po konci sezony.
Jaké jsou vaše nejbližší fot-
balové ambice?

Cíl je jasný: Chceme se dostat do A třídy 

Pavel Vysuček (v červeném) zastavuje soupeře ze Železnice. Foto: Archiv P. V.

Pavel Vysuček, útočník Skřivan, myslí s týmem na postup z I. B třídy.
Foto: Archiv P. V.

Postoupit se Skřivany do 1. A tří-
dy. Plánovat se toho jinak v téhle
době moc nedá.
Jak moc vám teď fotbal chy-
bí?

Hodně. Poslední zápasy jsem se
cítil dobře a navíc v derby za bé-
čko proti Červeněvsi a poslední
zápas za áčko proti Jičínu B jsem
dal pět gólů, takže jsem byl v her-
ní pohodě. Škoda, že zase přišel
covid.

(pvh)

Narozen: 21. března 1999. 
Mateřský klub: TJ Slavoj Skřivany.
Hráčská kariéra: TJ Slavoj Skřivany,
RMSK Cidlina Nový Bydžov, Jiskra
Hořice, TJ Slavoj Skřivany. 
Oblíbený klub/hráč: Chelsea FC a
Sparta Praha/Hazard a Lewandowski.
Úspěchy: Nejlepší hráč zimního
halového turnaje OFS U13, nejlepší
střelec krajského přeboru s 34 góly a o
rok později nejlepší střelec krajské
soutěže s 58 góly.

PAVEL VYSUČEK
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Začátek sezony v Hejtmánko-
vicích nevyšel, čím to?

Myslím, že to bylo tím, že se před-
chozí sezona nedohrála a byla tak
dlouhá pauza, než se opět začalo.
V tomhle věku je pak těžké se do-
stat zpátky do formy.
V loňské sezoně jste byli milým
překvapením, když jste se jako
nováček soutěže pohybovali v
horních patrech tabulky, co je
letos jinak?

Sice jsme byli nováček, ale byli
jsme rozehraní z předchozí sezony.
Myslím, že máme zkušený a bojo-
vný tým a výsledek byl loni vidět.
Oproti letošní sezoně jsme byli také
mladší a řekl bych, že i o pár kilo
lehčí.
Co se v Hejtmánkovicích musí
změnit, aby jste se pokusili
soutěž udržet?

Bylo by fajn, kdyby přišli nějací
mladí hráči, kteří by tomu dali srdí-
čko a chtěli se zapracovat do naší
party. Problém je, že tady na Brou-
movsku asi takoví kluci nejsou. Je
škoda, že to zase přerušili, herně
jsme šli nahoru a byť jsme ještě
nevyhráli, tak myslím, že jsme hráli
dobře. Jen nám chybělo trošku

toho štěstíčka. Zatím se nám neda-
ří proměnovat šance.To je asi nej-
větší kámen úrazu.
Je podle vás letošní kvalita
soupeřů na vyšší úrovni?
Podle mě je spousta týmu na tom

stejně jako my, jen se jim daří sbírat
body. Pár týmu tam však je, co se
prezentují kvalitními výkony a vel-
mi dobrou hrou.
Může vám nucená pauza para-
doxně pomoci?

Naopak. Myslím, že nám to opět
ublíží. Jde o to, jak dlouho se zase
hrát nebude. Ale budeme dělat vše
pro to, abychom byli vždy důsto-
jným soupeřem a nedáme nikomu
nic zadarmo.
Co však říkáte na rozhodnutí
vlády, omezit veškeré sporto-
vní aktivity?

Těžko říct, stejně to nejspíš pro-
děláme všichni. Rozhodnutí musí-
me respektovat. 
Trénujete nějak v této těžké
době?

Bohužel jsem z časových důvodů
netrénoval ani předtím a ani teď.
Mám fyzicky náročnou práci, která
mě trochu udržuje v kondici.
Během své kariéry jste dlouho

VÁCLAV HARASEVIČ, OBRÁNCE HEJTMÁNKOVIC: 

Loňskou sezonu byli příjemným překvapení JAKO I. B třídy.
Fotbalisté Hejtmánkovic obsadili v předčasně ukončené sezoně
skvělé páté místo, to byl pro nováčka soutěže parádní výsledek.
Letos je vše jinak. Týmu se výsledkově nedaří, když ve skupině B
prohrál všech osm zápasů a je beznadějně poslední. Cestu za
záchranou však celek z Broumovska rozhodně nevzdává, což v
rozhovoru potvrzuje i zkušený Václav Harasevič. „Chybí nám i
trochu toho štěstíčka. My hlavně potřebujeme začít proměňovat
vypracované šance,” uvedl. 

působil ve vyšších soutěžích v
Broumově a Náchodě, jak na
toto období zpětně vzpomíná-
te?

Už je to dávno, takže není čas
vzpomínat. Jinak mi to dalo dost
zkušeností, za které jsem dnes rád.
Jakým směrem by se podle vás
měl ubírat fotbal v Hejtmán-
kovicích? Když se podíváme
na vaší soupisku, tak v týmu
najdeme všechno zkušené

Chceme být vždy důstojným soupeřem

Fotbalistům Hejtmánkovic se začátek sezony vůbec nevyvedl, když prohráli všech osm zápasů. Foto: Markéta Vlachová

Václav Harasevič (v bílém) patří i v 36 letech ke klíčovým hráčům Hejt-
mánkovic. Foto: Markéta Vlachová

starší hráče.
Pokud bude dostatek hráčů, bu-

de nás fotbal stále bavit a dovolí
nám to zdraví, tak budeme hrát.
Je otázkou, jestli to bude v I. B třídě.
Co říkáte na současnou kauzu
kolem Romana Berbra, která
otřásla českým fotbalem?

Vůbec to nesleduji, takže se k
tomu nemůžu vyjádřit.

(vek)
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Letošní sezona byla přerušena,
věříte, že se dohraje?

Ze začátku jsem tomu věřil,
protože ještě nebyla tak přísná
opatření, ale v tuto chvíli tomu
moc velké naděje nedávám.
Situace v Česku je opravdu vážná.
Byl bych samozřejmě moc rád,
kdyby se sportovcům udělila
výjimka a mohly se soutěže
dohrát. 
Jak během pauzy trénujete? 

Dokud to šlo, tak jsme v šesti
trénovali každý den. Tréninky jely
podle plánu a my jsme se snažili
udržet v kondici, kdyby se soutěž
znovu rozběhla. Teď se opatření
zpřísnila a trénuje každý sám. 
Jak jste se začátkem sezony
spokojen? 

Výsledkově a bodově rozhodně
spokojeni být nemůžeme. Prohráli
jsme hodně zbytečných zápasů,
kdy jsme přišli o body, které jsme
měli získat. Zápasy jako s Mladou
Boleslaví, Pardubicemi, Živanicemi
a Brozanami jsme mohli vyhrát,

nebo aspoň urvat více bodů.
Bohužel jsme se trápili v koncovce. 
Jaké jsou v Hradci pro letošní
sezonu ve třetí lize cíle? 

Cíle tu jsou vždycky stejné.
Chceme se pohybovat na čelních
příčkách a hrát fotbal, na který se
lze koukat, což si myslím, že se
nám tuto sezonu daří, ale
bohužel bodově to není vidět.
Od minulé sezony hrají
rezervní týmy ligových celků
ČFL, je to podle vás dobrá
varianta pro mladé hráče?

Určitě je. Mladí hráči si mnohem
rychleji zvyknou na dospělý
fotbal. Navíc vědí, co je může
čekat ve vyšších soutěžích a lépe
se na to připravit. 
Máte za sebou starty i za
mládežnické reprezentace, je to
vždy odměna za odvedenou
práci?

Ano. Je to ta největší odměna!
Pár startu za mládežnické
reprezentace mám a jsem za to
moc rád. Dalo mi to spoustu

MAREK KEJŘ, ZÁLOŽNÍK FC HRADEC KRÁLOVÉ B:

Třetiligová rezerva Hradce Králové zatím neprožívá příliš
povedený podzim. Po osmi odehraných kolech jí patří až dvanácté
místo ve skupině B České fotbalové ligy. Přitom v loňské sezoně,
kdy se rezervy prvoligových týmů vrátily zpátky do národních
soutěžích, na tom byla mnohem lépe. V předčasně ukončené
sezoně skončila osmá. Do sestavy hradeckých mladíků patří
neodmyslitelně záložník se zkušenostmi z mládežnických
reprezentací Marek Kejř. Ten do přerušení soutěže stihl dát dvě
branky. Devatenáctiletý talent by chtěl přes třetí ligu zabojovat o
místo v hradeckém A-týmu a následně se podívat do zahraničí.
„Fotbalové ambice jsem měl vždycky velké,” přiznává Kejř. 

zkušeností. Doufám, že se tam v
budoucnu ještě probojuji. 
Jaké jsou vaše fotbalové
ambice?

Ty jsem měl vždycky velké a
stále mám. Tou největší je

Reprezentace? To je ta největší odměna

Rezervě Hradce se začátek letošní sezony výsledkově příliš nevydařil.                                                        Foto: www.fchk.cz

Marek Kejř patří do základní sestavy týmu trenéra Karla Krejčíka.
Foto: www.fchk.cz

samozřejmě přání dostat se do
zahraničí a zahrát si tam s
nejlepšími světovými fotbalisty.
Ale na to je ještě brzy. Teď
doufám, že mi bude držet zdraví
a časem se uvidí. 
Takže byste se chtěl nejprve
probojovat do hradeckého A-
týmu, poté třeba i někam
výš?

Přesně tak. Chtěl bych se dostat
do áčka a postupně se zlepšovat. 
Co považujete za svůj
dosavadní největší fotbalový
úspěch?

Jsou to právě zápasy, které jsem
odehrál v mládežnických reprezen-
tacích. Zahrál jsem si proti týmům
Irska, Švédska, Belgie a Dánska. 
Mate nějaký oblíbený fot-
balový klub a proč právě on?

Mým nejoblíbenějším klubem je
Real Madrid, ale přiznám se, že
jsem mu začal fandit, když tam
přišel Cristiano Ronaldo. Do té
doby jsem moc nikomu nefandil.

(vek)
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Patriku, jak hodnotíte začátek
letošní sezony v Trutnově?

Příliš se nám nepovedl. Na jednu
stranu bylo skvělé, že jsme trénovali
ve velkém počtu a tréninky byly
kvalitní, ale když přišly zápasy, tak
se nám výsledkově ani herně
nedařilo, takže to nebylo úplně
ideální. 
Od začátku nového ročníku jste
hráli se všemi týmy vyrovnaně,
ale nedokázali jste bodovat,
proč?

Kromě zápasu se Dvorem, kde
jsme ve druhém poločase mohli
dostat více branek, si myslím, že
jsme v žádném zápase nebyli
horším týmem. Srážely nás
individuální chyby v defenzivě,
proto jsme dostali spoustu
zbytečných gólů. V útočné fázi nám
chybělo více kvality a také trochu
potřebného štěstí v zakončení.
Poslední dvě kola před pauzou
jste už vyhráli, změnilo se něco?
Prakticky se toho moc nezměnilo.

Řekli jsme si, že hrajeme se soupeři,
kteří jsou v podobné situaci jako my
a že musíme zkusit naplno
bodovat, což se nám povedlo.
Vy jste rozhodl gólem utkání v
Kutné Hoře, které znamenalo
první tři body. Hodně důležitá
branka, že? 

To je pravda. V Kutné Hoře jsme
potřebovali vyhrát, abychom se
dostali z posledního místa. Některé
situace domácích jsme přečkali a
naštěstí mi to tam takhle spadlo,
takže branka velmi důležitá.
Mrzí vás, že pauza začala, když
jste konečně vyhrávali?
Mrzí nás to, protože z nás konečně

spadla nervozita, kterou jsme měli
po prvních šesti kolech. Čekaly nás
dva těžké zápasy venku, ale věřili
jsme si, že bychom nějaký ten bod
urvat mohli.
Myslíte, že se letošní sezona
dohraje, nebo jste spíše pesi-
mista a dopadne podle vás jako
ta minulá? 

Já doufám, že se na jaře sezona
rozběhne a vše se dohraje, protože
teď do konce roku tomu už moc
nevěřím.
Co říkáte na rozhodnutí vlády,
že sport musel být minimálně
na dva týdny úplně přerušen?
Souhlasíte s ním?
S rozhodnutím příliš nesouhlasím.

Podle mého názoru mohly být
venkovní aktivity v omezené míře
povoleny.
Máte nějaké individuální plány
od trenéra? Nebo se připra-
vujete po menších skupinách?

Máme. Každý hráč má svůj

PATRIK BREJCHA, ZÁLOŽNÍK TRUTNOVA:

Se začátkem letošní sezony nemohli být fotbalisté divizního
Trutnova spokojení. V prvních šesti zápasech se jim totiž
nepodařilo ani jednou vyhrát. Následně však přišlo výsledkově
zlepšení. První výhru sezony 4:2 v Kutné Hoře zařídil vítězným
gólem záložník Patrik Brejcha. Trutnov dokázal vyhrát i poslední
duel před vynucenou pauzou, kterou zapříčinilo šíření nákazy
covid-19, když doma porazil Nymburk 3:0. Brejcha se v rozhovoru
pro časopis Fotbal v kraji rozpovídal o současné situaci a dalších
zajímavých věcech.  

individuální plán, aby se fyzicky
udržoval. V menších skupinkách
jsme měli pouze jeden trénink,
protože následně přišlo další
opatření...
Jaké jsou cíle Trutnova pro
letošní ročník?

Po našem špatném vstupu do
sezony je největším cílem
záchrana. Samozřejmě bychom se
chtěli probojovat do klidného
středu tabulky a hrát pohledný
fotbal pro diváky.
A vaše fotbalové ambice?
V tuto chvíli si přeju hrát i nadále v

Pauza? Škoda, konečně z nás spadla nervozita

Fotbalisté Trutnova takhle slavili výhru v posledním odehraném utkání nad Nymburkem (3:0).                                                                                    Foto: MFK Trutnov

Patrik Brejcha se v posledních zápasech probojoval do základní sestavy
divizního celku.                        Foto: MFK Trutnov

základní sestavě v Trutnově a
jednou si zde vyzkoušet i vyšší
soutěž, tedy ČFL.
Vy jste prošel mládeží v
Trutnově, teď pravidelně
nastupujete v divizi za A-tým.
Předpokládám, že s tím musí
panovat spokojenost? 

Ano, momentálně jsem spokojen
se svým místem v základu.
Komu fandíte v první lize a kdo
podle vás letos vyhraje titul? 

Já fandím Spartě, takže věřím, že
po dlouhé době získá i vytoužený
titul.                                                      (vek)
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Do pauzy jste stihli odehrát
deset zápasů, všechny jste
vyhráli, předpokládám, že
se startem sezony panuje
spokojenost?

Vstup do sezony se nám
opravdu podařil. Jsme rádi za
plný počet bodů, ale nejsme už
tolik spokojeni s předvedenou
hrou v některých zápasech.
Díky zraněním a nemocem
jsme neodehráli ani jedno
utkání ve stejné sestavě, což se
projevilo na kvalitě předvedené
hry. Musím zmínit, že nás při
absencích starších hráčů velice
dobře doplňovali kluci z
mladšího dorostu, za co jim
patří velký dík.
Co říkáte na kvalitu sou-
těže? 

Oproti loňskému roku šla
kvalita maličko dolů. V minulé

sezoně jsme odehráli více
vyrovnaných zápasů, které
měly vysokou úroveň. Letos pro
nás byly varované zápasy jen s
Chlumcem a Vrchlabím.
Je vaším cílem vybojovat
postup do divize doros-
tenců?

Určitě ne. Máme výborné
hráče, kteří by si to zasloužili,
ale nemáme základnu na
udržení takové soutěže a asi ani
finance. Když vidíme, jak se jiné
hradecké kluby v této soutěži
plácají, tak je to nemůže ani
bavit.
Ve vaší soutěži to není tolik
aktuální, ale v jiných
ročnících je spousta klubů v
souklubí, jaký na to máte
názor?

Myslíme, že je to výborná věc
pro udržení fotbalu v regionu.

RADEK MELICH A ZDENĚK HORYNA, TRENÉŘI NOVÉHO HRADCE U19:

Lépe už do letošního ročníku Premier Steel 1. krajské ligy
dorostu U 19 hráči Nového Hradce vstoupit nemohli. Všech
deset odehraných zápasů dokázali vyhrát. Z lavičky je řídí
zkušení trenéři Radek Melich a Zdeněk Horyna a starší
dorostenci pod jejich vedením zatím soutěži kralují. Podle
slov trenérů by většina jejich svěřenců měla v budoucnosti
zabojovat o triko v A týmu. 

Máte ve svém týmu hráče, o
kterých byste mohl říci, že
to mohou dotáhnout do A-
týmu a nejspíš i do vyšších
soutěžích?

Dva hráči už za A tým
nastupují a další to pomalu
zkouší v B týmu. Pokud kluci u
fotbalu vydrží, tak bychom
předpokládali do budoucna tak
šest až osm hráčů pro áčko.
Na čem si jako trenéři
nejvíce zakládáte?

Chceme po hráčích disciplínu.
A to na hřišti i mimo něj.
Nutíme kluky hrát důrazný
fotbal s rychlým přechodem do
útoku.
Co si myslíte, že dnešní
mladé generaci chybí ?

Pravé fotbalové srdce,
nasazení a nažhavení na
zápas.
Jaké mají dorostenci na
Novém Hradci podmínky
pro fotbal?

Co se týče tréninkových ploch
v celém areálu, tak máme
podmínky velice dobré. Hrací
plochy jsou vždy perfektně
připravené.  Tady patří velký dík
všem, co se o hřiště starají.
Áčko si jde za postupem do
I. A třídy, jak moc je to pro
klub důležité, aby se hrála

vyšší soutěž? 
Je to důležité. Potřebujeme,

aby postoupily oba dospělé
týmy. Teď jsou silné dva, tři
ročníky za sebou a hráči, kteří
se nedostanou do A týmu,
nebudou chtít hrát čtvrtou
třídu. O tyto hráče bychom
mohli přijít, což by byla velká
škoda.
Sezona byla bohužel kvůli
šíření nákazy covid-19
přerušena, věříte, že se
dohraje?

Pevně věříme v dohrání, ale až
v jarní části. Za této situace by
to bylo hazardování se zdravím
hráčů i nás všech okolo.
Dostali kluci nějaké
individuální plány? 

Nedostali, jak už bylo zmíněno
dříve, potýkali jsme se ze
zraněními a nemocemi, tak
jsme se domluvili a kluci mají
volno na doléčení. Tréninky
budeme řešit podle situace.
Sledujete kauzu okolo
Romana Berbra, co na to
říkáte? 

Je dobře, že se snad pohnuly
ledy v českém fotbale k
lepšímu. Snad se celá kauza
vyšetří a aktéři budou řádně
potrestáni. 

(vek)

Chceme hrát důrazně s rychlým přechodem do útoku
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Jak ve Vrchlabí obecně fungují
jednotlivé mládežnické kate-
gorie? 

Po mém nástupu do pozice
šéftrenéra mládeže U7 - U15 v FC
Vrchlabí jsme uspořádali řadu
náborových akcí zaměřených na
oslovení dětí v rozmezí ročníků 2008
až 2014. Navštívil jsem všechny
místní MŠ, kde jsem si s dětmi v rámci
ukázkové hodiny TV zasportoval,
obešel jsem třídy žáků 1. stupně ZŠ a
uspořádali jsme fotbalový turnaj pro
místní MŠ. A naše snaha přinesla
ovoce. 
Pokračujte.

Při trénincích fotbalové školičky
běhá po hřišti cca 30 dětí, v mladší
přípravce máme zaregistrovaných
dvacet hráčů ročníku 2012 a 2013, ve
starší přípravce je registrováno
jednadvacet hráčů ročníku 2010 a
2011, v kategorii mladších žáků
máme šestnáct hráčů ročníku 2008 a
2009. Co se týče starších žáků,
spolupracujeme v rámci souklubí s
MFK Trutnov, takže hráčská základna
je i v této kategorii zajištěna a
zároveň umožňujeme výkonnostní
růst našim nejtalentovanějším
hráčům.
Takže jste spokojeni?

Ano, ale samozřejmě si velice dobře
uvědomujeme, že nesmíme usnout
na vavřínech a neustále bojovat o

každou fotbalovou dušičku.
Zaměříme se teď na nejmladší
kategorii. Jak je družstvo mladší
přípravky trenérsky obsazeno?

Trenérský tým, který vede tuto
kategorii, je složen ze tří lidí.
Organizačně ji zajišťuje dlouholetý
vrchlabský trenér Tomáš Štěpán,
který zároveň komunikuje s rodiči.
Vedení TJ zajišťují Jan Vodseďálek a
Patrik Hladík. O metodiku a kvalitu TJ
se starám já, snažím se být přítomen
na TJ napříč všemi kategoriemi.
Snažíme se, aby na každé TJ
vzhledem k počtu dětí byli minimálně
tři trenéři.
Sport obecně zažívá těžké
období. Vnímáte už teď nějaké
dopady?

Máte pravdu, celá společnost, tedy
nejen sport, zažívá velmi těžké
období. My jsme se snažili udržet
tréninkový proces v chodu, jak jen to
bylo dle vládních nařízení možné. V
současné době, kdy je skupinový
trénink zakázán, jsme všem hráčům
připravili podklady na individuální
přípravu a je jen na nich, jak na sobě
bude každý z nich pracovat. Ohlasy
od rodičů jsou velmi pozitivní, takže
předpokládáme, že si individuální
přípravu naordinují téměř všichni
hráči.
Jaký vliv může mít koronavirová
pauza na amatérské fotbalové

JAROSLAV PLEVA, ŠÉFTRENÉR MLÁDEŽE VE VRCHLABÍ: 

Ideální podmínky, dostatek hráčů i kvalitní trenérské obsazení.
Šéftrenér mládeže FC Vrchlabí Jaroslav Pleva je se současným stavem
zdejšího fotbalu spokojený. A jak řeší nucenou pauzu? „Všem hráčům
jsme připravili podklady na individuální přípravu a je jen na nich, jak
na sobě bude každý z nich pracovat,“ říká.   

soutěže a hlavně na ty
mládežnické?

Na to je asi ještě brzy, ale jisté je, že
na rozvoj mladých fotbalistů má
velmi negativní dopad ztráta
možnosti konfrontace jejich
schopností a dovedností v sou-
těžních utkáních. Obávám se, že tato
okolnostmi vynucená přestávka
může mít dopad zejména na
amatérské soutěže mužů na okresní
úrovni. Věkový průměr hráčů v
těchto soutěžích je dle mých
zkušeností dosti vysoký a nejsem si
jistý, zda se budou chtít ještě všichni
tito hráči vrátit a opět se zapojit se do
soutěžních utkání. Z pohledu
nejmenších fotbalistů nevidím situaci
nijak dramaticky. Myslím si, že po
skončení omezujících opatření se
děti, které se nyní doma nudí, rády
vrátí zpět na hřiště a zapojí se do
tréninkového a soutěžního procesu.
Úbytek hráčské základny tedy
neočekávám.
Snažíte se proti současné situaci
v klubu nějak bojovat?

V FC Vrchlabí jsme, jak jsem již
předeslal, rozeslali všem hráčům dle
daných věkových kategorií podklady
pro individuální domácí přípravu.
Snažíme se s nimi a jejich rodiči
komunikovat přes oficiální klubové
webové a facebookové stránky.
Zkrátka snažíme se být s nimi
neustále v kontaktu. Ohlasy jsou
pozitivní, proto úbytek hráčů
mládežnických týmů FC Vrchlabí
nepředpokládám.
Jak z pohledu mladší přípravky
hodnotíte utkání, která se před
pauzou stihla odehrát?

Utkání kategorie mladší přípravky,
která jsem doposud mohl sledovat,
nebudu hodnotit z hlediska
výkonnosti hráčů, i když několik
velmi šikovných a nadaných hráčů a
hráček mě svými výkony upoutalo,
protože toto hodnotící kritérium není
u této kategorie rozhodující. Tím
rozhodujícím kritériem je dle mého
názoru hráčský zápal a chování
hráčů, stejně jako chování trenérů a
rodičů, kteří spoluvytváří prostředí, ve
kterém se formuje osobnost
sportujících dětí. A z toho co jsem
viděl, mohu s potěšením
konstatovat, že zápal dětí do hry byl
obrovský, a že prostředí bylo ryze
sportovní a přátelské, bez kladení
důrazu na výsledky, které v této
kategorii opravdu nejsou tím
nejdůležitějším. Za to bych chtěl

všem svým trenérským kolegům i
rodičům poděkovat.
Co je u vás obsahem tréninkové
jednotky nejmladší kategorie? 

Především se zaměřujeme na
rozvoj HČJ (vedení míče, klamavé
pohyby, souboje 1:1), rozvoj
vnímání prostoru v herním
prostředí (fotbal, házená, vybíjená,
hra na babu,...) a rozvoj reakční
rychlosti. Drilová cvičení tvoří cca
15% tréninkové jednotky, rozvoj
kondice soutěžní formou cca 10%
a zbylých 75% tvoří hra malých
forem s různými obměnami.
Trénink probíhá ve skupinách po 6
– 8 hráčích.    
Na co s trenéry kladete největší
důraz?

Určitě na to, aby se děti na
tréninky těšily, udělaly si dobrou
partu a fotbal a trénování si
zamilovaly. Z hlediska metodiky
tréninku pak klademe důraz na
detail způsobu provedení každé
trénované činnosti (být ve
špičkách, náklon trupu, snížení
těžiště, poloha ramen,...) a učení se
myšlení „nahraj a běž“.
Jaké máte jako šéftrenér
vrchlabské mládeže cíle?

Jednoznačně udržet pro tento oddíl
statut Krajského střediska mládeže.
Musím říci, že v tomto mám velkou
podporu klubového vedení, které si
velmi dobře uvědomuje, jak jsou naši
vlastní odchovanci důležití pro
úspěšnou a stabilizovanou budou-
cnost FC Vrchlabí. Musím také dodat,
že se nám zde podařilo vytvořit
trenérský kolektiv, který táhne za
jeden provaz a vzájemně se
podporuje. Za to chci vedení i všem
trenérkám a trenérům poděkovat.
V čem může udržení statutu
Krajského střediska mládeže
nejvíce pomoci? 
Pro nás to znamená udržet a pokud

možno ještě rozšířit hráčskou
základnu ve všech mládežnických
kategoriích. Nadále rozšiřovat počet
trenérů, kteří se věnují těmto
kategoriím a zároveň rozšiřovat
jejich znalosti díky trenérským
kurzům pořádaných FAČR. Mým
cílem je také nadále pracovat na
navazování spolupráce s okolními
kluby na hráčské i trenérské bázi a
vytvořit tak regionálně silný klub,
který bude silný hráčskou základnou,
trenérským obsazením a materi-
álními podmínkami.

(pvh)

Musíme bojovat o každou fotbalovou dušičku

Mladší přípravku Vrchlabí vedou trenéři Jaroslav Pleva a Jan Vodseďálek.                                                   
Foto: Archiv J. P.
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„Když jsme před třemi lety
připravili projekt Den okresního
fotbalu a finále Poháru OFS
odvysílali živě na sociálních
sítích, i s profesionálním ko-
mentářem Tomáše Borovce,
hodně lidí si ťukalo na čelo,“
říká 1. místopředseda OFS
Rychnov n. Kněžnou Miroslav
Martínek.
Po třech letech je to standard

a navíc se moderní techno-
logie stávají i součástí výuky
mladých rozhodčích. Třetím
rokem spolupracuje okresní
svaz s regionální firmou D2
Media, která se právě
pronájmu LED obrazovky,
kamerovým přenosům a
multimediálním službám o-
becně věnuje. Stejná firma
přitom na podobném projek-
tu spolupracuje i na celore-
publikové úrovni s FAČR.

„Už několik let připravujeme
pro fotbalovou asociaci přímý
přenos z finále Akademie Cupu.
To je prestižní mezinárodní
mládežnický turnaj,“ říká
jednatel Jan Dušek.

Moderní technologie se letos
poprvé výrazněji zapojily do
vzdělávání rozhodčích. OFS
připravil sérii praktických
seminářů pro sudí nejnižších
soutěží. Po vzoru KFS, avšak ve
výrazně větší frekvenci tak,
aby rozhodčí lépe získali
základní návyky. „Zatímco KFS
dělá praktický seminář jednou
ročně, my jsme se rozhodli ho
pořádat třikrát měsíčně. Vidíme
to jako cestu, aby si kluci zažili
management PVK, PK, udělo-
vání osobních trestů, signaliza-
ci asistentů, posuzování ofsaj-
dových situacích,“ říká lektor
Pavel Matula.

Pro praktické semináře je
kamera a televize užitečná .
Na každém praktickém
semináři je k dispozici kamera
a velkoformátová televize.
Rozhodčí jsou během cvičení
natáčení a své výkony mohou
obratem vidět na televizi. Vidí
špatný pohyb, nepřesnou
signalizaci a mohou na jejich
zlepšení okamžitě pracovat.
„Zpětná vazba během pár

OFS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU:

Okresní fotbalový svaz v Rychnově nad Kněžnou vsadil na
moderní technologie. Jak se to projevuje?

vteřin přináší obrovské
výsledky. Rozhodčí, dokud se
nevidí, ani netuší co mohou
zlepšit. Neděláme to, abychom
se jim snad vysmívali, ale
abychom společně zlepšili jejich
výkony,“ říká Matula.

Kamera je důležitým
pomocníkem i při tréninku
posuzování ofsajdových situa-
cí. Rozhodčí zřejmě dobře
znají cvičení, kdy proti sobě
běží obránci a útočníci. Ve

správný moment přichází
přihrávka. Samo o sobě je to
velmi složité cvičení, které
však díky kameře a okam-
žitému rozboru na obrazovce
velmi rychle sudím ukáže
správnost jejich rozhodnutí.

„Je potřeba říct, že toto cvičení
dokonale ukazuje, jak náročná
je práce asistenta. Půlmetrový
ofsajd ve vysoké rychlosti nemá
šanci postřehnout. Muži s
praporkem se rozhodují často
na základě intuice. Přál bych
každému fanouškovi, každému
trenérovi i hráčům, aby si toto
cvičení vyzkoušeli. Věřím, že
někteří možná byli k asistentům
tolerantnější,“ říká předseda
Martínek.

Kdyby nepřišla podzimní vlna
onemocnění covid-19, OFS
Rychnov měl v plánu další
praktické semináře. „Máme jen
na okrese jedenáct nových
rozhodčích, musíme a chceme s
nimi pracovat,“ uzavírá Martínek.

(fvk)

Chceme moderní technologie i do nejnižších soutěží

Při seminářích se chyby rozebírají před obrazovkou.                                                               Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Mladí rozhodčí OFS Rychnov mají semináře třikrát do měsíce.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

OKRESNÍ FOTBAL Rychnovsko
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Tak, jak tomu je všude ve sportovních
klubech, tak i na Novém Hradci Králové
jádrem klubu byl oddíl kopané se svými
mužstvy. Trvalým negativním jevem v
tomto sportu bylo to, že v obci nebylo
sportovní hřiště, které by vyhovovalo
požadavkům kopané.

Sportovní kroužek mladých nadšenců
byl na Novém Hradci ustaven v dubnu
1919. Premiérové utkání se hrálo na
vojenském cvičišti u březinky, potom v
blízkosti rybníka Plachty, též na pokraji
vojenského cvičiště, potom na pozemku
poblíž dnešní Fričově ulici. Zde se
kopalo až do vybudování nového
stadiónu u hřbitova na Novém Hradci.
Prvé fotbalové utkání se hrálo již v roce

1919 (přesné datum není známo) na
vojenském cvičišti, kde se střetla
novohradecká XI. s Vojenskou XI. z
Hradce Králové. Novohradečtí v tomto
zápasu podlehli zkušenému mužstvu

vojáků poměrem 2:6. Prohra však
nezabránila tomu, aby rostla dále chuť
měřit síly s ostatními okolními
fotbalovými kluby.

Když byly v lednu 1918 položeny
základy k obnovení národního svazu,
rozpuštěného na jaře 1916 úředním
rozhodnutím c.k. místodržitelství, došlo i
k rozdělení fotbalových Čech do osmi
žup. Řádným členem Východočeské
župy se stávají Novohradečtí 11. dubna
1920.

Do řad aktivních hráčů se v té době
vloudily různé nesrovnalosti, a tak
několik hráčů přešlo k jiným klubům.
Krize trvala plné dva roky a znovu se
rozvíjí sportovní duch až v roce 1923,
kdy byla sehrána řada zápasů s
příznivým výsledkem.

Na počátku dvacátých let minulého
století průkopníci novohrádeckého
fotbalu hrají II.třídu. Do roku 1926, kdy

SERIÁL - HISTORIE NOVÉHO HRADCE, 1. DÍL:

Fotbal v kraji vám přináší seriál o historii fotbalu na Novém Hradci Králové, kde
nedávno oslavili sté výročí vzniku. Knihu o klubu sepsal Josef Horáček.

postupují do I.B třídy, ale pro rozpory ze
soutěže vystupují. Až do roku 1945
mohou fanoušci fandit a křičet Petrof –
tak se totiž oddíl jmenoval, přesněji SK
PETROF. Poté vzniká Novo-hradecký SK.
Do roku 1952 působí v soutěžích II. a I.B

třídy východočeské župy pod dalšími
názvy – SOKOL POŠTA a SK MASNA.
Posezení po vyhraných zápasech tedy
tehdy díky sponzorovi mohlo být
zajímavé…                        

Josef Horáček

První zápase se hrál na vojenském cvičišti

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ:

Hlaste se na licenci C

Jedna z prvních fotografií mužstva SK Nový Hradec.                  Foto: Archiv J. H.

Aktivně byl hráčem Sokola Lovčice,
kde se také podílel na obnovení
místního Sokola v poválečném období.
Nositel Ceny Dr. Václava Jíry a Hradecké

fotbalové osobnosti OFS Hradec Králové
vychoval tří syny fotbalisty (Petr, Pavel a
Ivan), kteří obouvali kopačky či hrají za
SK Převýšov.

Jeho vnoučata pokračují ve
fotbalových šlépějích Petr Pilař, Martin
Pilař, Pavel Pilař a Václav Pilař
(reprezentant ČR), což vlastně
připomíná vlastně legendární
Klapzubovu XI.

V Převýšově pak dlouhá léta působil

ve výboru klubu zejména jako vedoucí
mužstva. Nezištná byla jeho
pracovitost a obětavost pro oddíl
kopané, organizoval brigády na
vylepšení sportovního areálu, oslavy a
další klubové akce. Bude nám všem na
zelených trávnících i mimo ně chybět.

Jak na Václava Pilaře vzpomíná
Václav Zezulka, dlouholetý funkci-
onář Sokola Lovčice?

„I když velkou část života spojil s
fotbalem v Převýšově, mám na Vaška
Pilaře velmi dobré vzpomínky při jeho
působení v Lovčicích. Jsou spojené se
začátky obnovení fotbalu v Lovčicích a
dovolím si některé sdělit.

Byl jedním z nejaktivnějších členů, kteří
se v roce 1959 zasloužili o založení
fotbalového oddílu při Sokolu Lovčice, v
letech 1959 a 62 až 63 byl i jeho
předsedou. Založení oddílu mělo velký
vliv i pro mé další, jak se ukázalo
celoživotní, zapálení pro fotbal.

Od roku 1963 jsme se pak spolu
potkávali jako spoluhráči a společně se
podíleli na prvním postupu Lovčic do
okresního přeboru v roce 1964.
Nezapomenu, jak jsme v mužstvu JZD
Lovčice v roce 1968 zvítězili ve finále
tehdy populární soutěže o Stříbrný pohár
Zemědělských novin. Byla to tenkrát
velká sláva za účasti ministra

SMUTNÁ ZPRÁVA:

Smutná zpráva dorazila na Okresní fotbalový svaz Hradec Králové. Ve věku
85 let navždy odešel Václav Pilař, který dával do fotbalu doslova celé srdce, ať
už v rodných Lovčicích či později dlouhá léta v Převýšově.    

zemědělství Borůvky. A Vašek pak druhý
den rozvážel s koňským spřežením
jednotlivým hráčům po vesnici obálky od
vedení JZD   s částkou 200 Kč. Byly to

jediné peníze, které
jsem si fotbalem vydě-
lal.

V tu dobu jsem již byl
u fotbalových začátků
jeho synů Petra, Pavla
a později i Ivana.
Nechalo by se napsat

spousty řádků. Ale to už je historie. Kolem
roku 1980 pak všichni odešli do
sousedního Převýšova.“

Text a foto: Lubomír Douděra

Navždy odešel Václav Pilař, vzpomíná Václav Zezulka

OKRESNÍ FOTBAL Královéhradecko

FAČR ve spolupráci s Trenérsko metodickou komisí Královéhradeckého KFS a
TMK OFS Hradec Králové pořádají školení a doškolení trenérů fotbalu licence C v
Hradci Králové na ZŠ Sever. Školení se koná 5. až 6. 12. 2020, doškolení se
uskuteční 5. 12. 2020.
Bližší informace obdrží zájemci na OFS Hradec Králové u sekretáře svazu
Lubomíra Douděry MB 606 699 290, e - mail: lubomir.doudera@tiscsali.cz a
jsou zveřejněny na webových stránkách: www.ofshk.cz (úřední deska a sekce
TMK) a www.fotbal.cz (trenéři - přihlášky na kurzy a semináře).  (ld)

Při oslavách 100 let
založení SK Převýšov
se Václav Pilař sešel s
legendárním sudím
Pavlínem Jirků.

Václav Zezulka, dlouholetý funkcionář
Sokola Lovčice.



� Lokomotiva Hradec zdolala v AM Gnol I. A třídě silné Týniště 5:2.
Její branky dali zleva David Drozd (3), Aleš Hůlka a Pavel Drozd.

Foto: Miloš Kittler

� V zápase rezerv ve IV. třídě Hradecka si Stěžery poradily s Olympií Hradec B 2:1
Foto: Marcel Tuček

� V posledním zápase před nucenou přestávkou
porazil dorost Sokola Stěžery ve 2. krajské lize kategorie
U19 Pilníkov 6:0.                                              Foto: Marcel Tuček

� Ve skupině A AT Consult 1. krajské ligy dorostu kategorie U17
remizoval tým Lázně Bělohrad/Miletín na svém hřišti s Novým Hradcem
4:4. V penaltovém rozstřelu byli úspěšnější domácí.

Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová

� V České divizi žáků kategorie U14 si novobydžovská Cidlina poradila s Vysokým Mýtem jasně 8:2. V kanonádě jí nezabránila ani brankářka
Adéla Smutná, která odchytala druhý poločas. Foto: Josef Veselý

CIDLINA PROTI BRANKÁŘCE



 Ve Votrok krajském přeboru vyhrál první tým
tabulky Police nad Metují v Rychnově nad Kněžnou
2:0.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl 

 Ve skupině A Dahasl 1. krajské ligy žáků
kategorie U15 si Jaroměř dojela do Dvora Králové
pro výhru 4:1.

Foto: fotbalfoto.cz - Renata Jírová

 Spojený tým Lázně Bělohrad/Miletín hraje skupinu A AT Consult
1. krajské ligy dorostu kategorie U17.                

Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová
 Lokomotiva Hradec Králové, účastník AM Gnol I. A třídy.

Foto: Miloš Kittler
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