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Už jste se vyjádřil, že fotbal po-
třebuje změnu. Jak by měla
proběhnout?

Musí proběhnout volební VH na
okresech a krajích . Nově zvolení
zástupci pak budou volit na
přelomu května a června nové
vedení FAČR na další čtyři roky, vše
se musí zvládnout do zahájení
Eura. Ten systém je plně demokra-
tický a jakýkoliv vstup do něj ne-
může přinést nic dobrého.
Budete vy sám pokračovat?

Ještě nejsem rozhodnut. Rozho-
dnu se v průběhu prosince podle
zájmu o moji práci v regionech a
klubech KFS. Jsem pro všechny
čitelný, znají moji práci, vědí co ode
mne očekávat.
Krajské i okresní soutěže skon-
čily. Je ještě nějaká naděje, že
se něco odehraje do konce ro-
ku?

Dle mého názoru se do konce
roku již nic neodehraje. Situace s
koronavirem se nevyvíjí dobře,
tudíž očekávám spíše další restri-
kce,
Máte nachystané plány na ja-
ro? Různé varianty?

Na přípravě jara se již pracuje, vše
je v gesci předsedy STK pana Brože.
První návrhy jsem již viděl, bude to
sprint na jaře. Nemůžeme hrát v
týdnu , to kluby odmítají. Rozbě-
hnout by se vše mělo na počátku
února a končit na konci června.
Finální verzi schválenou VV KFS
představíme do konce listopadu,
tak aby měly kluby dostatek času
na přípravu. Nevyhneme se hře na
UT, což nevidím jako problém,
určitě se KFS bude podílet na
úhradě pronájmu UT.
Byl by velký problém, kdyby
byly soutěže druhý rok po sobě
nepostupové?
Problém by to byl pro celý fotbal. V

tomto bodě jsem však optimistou,
věřím že to dohrajeme a dostane-
me do takového stavu, aby se
ročník stal postupovým.
Co jste říkal úvodu přeboru?
Kdo vás zaujal?

Ty týmy nahoře jsem čekal, byť
trochu v jiném pořadí. Jediným
překvapením pro mne je postavení
Slavie HK, tu jsem tak vysoko
nečekal. Pro mne je podstatné, že
soutěž je zajímavá a jsou tady

VÁCLAV ANDREJS, PŘEDSEDA KFS:

Fotbal nezažívá kvůli koronaviru a kauze Berbr lehké časy. Co na
poslední události i budoucnost říká Václav Andrejs, předseda
KFS?

konečně zájemci o postup do
divize.
Výborná je I. A třída. Je nej-
lepší v posledních letech?

Z 1. A. třídy mám upřímnou ra-
dost, soutěž má výbornou úroveň.
Ve špičkových týmech 1. A třídy
hrají osobnosti z vyšších soutěží
(například Gorol v Jaroměři), hra
má úroveń i překvapivě systém.
První čtveřice již se odpojila a
rozdá si to mezi sebou. Nechci za-
pomenout ani na 1.B třídu. Viděl
jsem špičkové utkání skupiny A
mezi Železnicí a Úpicí. Utkání bylo
opravdu zajímavé a mělo svoji
kvalitu. 1.B třída je tak trochu
opomíjená soutěž, ale i tady je
možné vidět zajímavá utkání.
Velkým tématem bylo potre-
stání předsedy komise mláde-
že Tomáše Navrátila. Můžete
ho okomentovat ze své pozi-
ce?

Především mne celá kauza mrzí.
Tomáše dlouhodobě respektuji,
odvedl tady velký kus práce a
celkově to je člověk, který pro
fotbal dýchá. To, co vybudoval v
Dolní Kalné, je obdivuhodné. Na
druhou stranu si tady každý musí
uvědomit , i když je z aparátu KFS,
že si nemůže dovolit jednání, které
tak hrubě vybočí z rámce slušnosti
a ještě dojde k fyzickému kon-
taktu. Logicky následuje trest. V
současné době probíhá odvolání
ze strany Tomáše Navrátila i Dolní
Kalné, výsledek tohoto řízení bude
znám v nejbližší době.
Rozběhly se dvě nejvyšší sou-
těže. Je to podle vás dobře?
Pro mne bylo spíše nepochopitel-

né, proč se zastavily. Podmínky
nastavené LFA jsou výrazně pří-
snější nad státní opatření.  Ze své
zkušenosti vím, že nastavená opa-
tření se opravdu striktně dodržo-
vala na rozdíl od veřejnosti, která
státní opatření přijímá s nelibo-
stí.Jsem rád, že se hraje a je na co
se dívat. Fotbal nám chybí všem…
Občas zaznívá, že nejsou regu-
lérní kvůli covidu. 
Podle mého názoru pravidla pro
covid byla známá před soutěží,
což je podstatné. Hráči můžou být
i zranění a absence můžou být z

Jestli budu pokračovat? Rozhodnu se v prosinci

Václav Andrejs při losovacím aktivu před začátkem sezony.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

různých důvodů. Hlavně ať se
hraje….
Jste technickým delegátem na
zápasech první a druhé ligy.
Co to obnáší?

Je to opravdu zodpovědná
pozice, TD LFA zodpovídá za chod
celého utkání především z pohle-
du zajištění utkání z bezpečnostní-
ho a organizačního pohledu. V
současné době je pozice ztížena
ještě kontrolu zajištění utkání z
pohledu hygienických opatření
vůči nemoci covid. Na druhou
stranu je to obrovsky zajímavá a
členitá činnost, člověk může
nahlédnout pod pokličku organi-
zace celého utkání.
Máte v lize (i druhé) oblíbený
tým? Jde to skloubit?
Já jsem patriot, fandím FC Hradec

Králové a věřím v lepší časy jak se
stadionem tak s účastí v 1.lize. Mo-
mentálně jsem marod, tak jsem
měl konečně čas si přečíst nádher-
nou knížku Černobílá historie k
110. výročí vzniku FC HK. Ta hi-
storie neuvěřitelně nabíjí a zava-
zuje.
Co si myslíte o vystoupení
českých mančaftů v Evropské
lize? Čtvrtek se vydařil.

Jak jsem již uvedl, léčím se z
nemoci, takže jsem měl čas
sledovat všechna tři utkání. Slavia
v okleštěné sestavě předvedla pro-
ti špičkovému týmu francouzské
ligy nadšený výkon a vítězství bylo
zasloužené. To nadšení mi v ně-
kterých posledních zápasech chy-
bělo. Sparta je pro mne především
Venca Kotal, který ji znatelně zvedl
po všech těch nesmyslných pro-
jektech. Ve Skotsku se trefil do se-
stavy s mladými hráči a výsled-
kem byla zasloužená výhra po za-
jímavé hře. Již dlouho jsem neviděl
se někoho z českých hráčů se
chovat v koncovce tak chladno-
krevně a s přehledem jako Lukáše
Juliše. Liberec v tom složení v
jakém nastoupil nebyl konkuren-
ce schopným již před utkáním a
výsledek je ještě přijatelný, škoda
pro náš koeficient.

(fvk)
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Lukáši, po dobrém úvodu
přišel pro Kostelec výsled-
kový propad. Jak odehra-
ná kola hodnotíte?

Ano, začátek soutěže nám
vyšel skvěle. Po výhře v Ry-
chnově jsme doma porazili i
silný Chlumec. Další kola už
nám tolik nevyšla, a to jak
výsledkově, tak především
herně. 
Co chybělo k vyššímu bo-
dovému zisku?
O body jsme se ve většině zá-

pasů připravili sami. Ve vy-
rovnaných zápasech jsme
dokázali zahodit i ty nejvy-
loženější šance a také v de-
fenzivě jsme hodně chybo-
vali.
Přišla vám nakonec nuce-
ná pauza vhod? 

V tuto chvíli asi ano. Herně
nám to prostě v posledních
zápasech nešlo, a to se od-
razilo i na náladě v kabině.
Takže po pauze věřím, že to
bude lepší.  

LUKÁŠ ŘÍHA, ZÁLOŽNÍK KOSTELCE N. O.:

První dvě kola znamenala šest bodů, pak ale nastalo
zhoršení. Fotbalisté Kostelce nad Orlicí vytěžili z dalších
šesti duelů pouze jedno vítězství a s devíti body zatím
figurují v dolní části tabulky Votrok krajského přeboru.
Jeden z pilířů základní sestavy Lukáš Říha v rozhovoru
o letošní sezoně nejvyšší krajské ligy.

Jak moc teď fotbal chybí?
Samozřejmě, že mi fotbal

chybí, tak asi jako všem. V
Kostelci máme dobrou par-
tu, tak věřím, že to co nejdřív
zase začne.
Udržujete se nějak bě-
hem pauzy? 

Od trenéra máme tréninko-
vý plán, který se snažím plnit,
ale abych řekl pravdu, tak
nějaké běhání bez balónu
mě nikdy moc nebavilo
(směje se). 
S jakým cílem šel Kostelec
do letošní sezony?

Každý rád vyhrává, takže
vyhrát co nejvíce zápasů,
hrát dobrý fotbal, který bude
bavit nás a naše fanoušky.

Máme dobrou partu. Věřím, že to co nejdřív zase začne

Lukáš Říha věří, že se dohraje celá sezona krajského přeboru. Foto: Archiv L. Ř.

Další cíl byl určitě zapracovat
do A mužstva mladé hráče.
Jak vidíte jarní část? 

Za mě by se jarní část měla
rozhodně dohrát. Samozřej-
mě pokud to situace ohledně
„pandemie“ dovolí. Většina
mužstev v přeboru má umě-
lou trávu, takže by neměl být
problém. 
Kostelec je ale právě jed-
ním z mála mužstev, kte-
ré umělou trávu nemají.
Může to být problém?

Bohužel umělá tráva, která
by splňovala podmínky pro
mistrovské utkání, tu není a
hřiště po rekonstrukci také
není v takové formě, aby se
na něm v tomto období mo-
hlo hrát, takže to problém
může být. Vše je ale o do-
mluvě, v okolí jsou kluby, kte-
ré umělou trávu mají.
Koho v tomto ročníku
přeboru favorizujete?
Jako každý rok budou o nej-

vyšší patra tabulky bojovat
Libčany, Nový Bydžov a také
Police. Z této trojice nejvíce
favorizuji Nový Bydžov.
Co vaše fotbalové ambi-
ce? 

Jeden z cílů je, aby vydrželo
zdraví a mohl jsem hrát co
nejdéle. Chci, aby se v Kostel-
ci kopal dobrý fotbal, který
bude diváky bavit.

(pvh)

Narozen: 2. září 1996 v Rychnově
nad Kněžnou.  
Mateřský klub: Rychnov nad Kně-
žnou.
Hráčská kariéra: FC Spartak Ry-
chnov nad Kněžnou, FK Náchod,
FK Kostelec nad Orlicí.

LUKÁŠ ŘÍHA
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Radku, do posledních odehra-
ných zápasů před nucenou pau-
zou jste už nezasáhl. Proč?
Ano, tuším, že poslední dvě kola jsem

už nehrál. Bylo to proto, že jsem se s
trenérem a majitelem Jirkou Štěpán-
kem dohodl, že si dám chvíli od
fotbalu úplnou pauzu.
Nyní budou mít amatérské sou-
těže dlouhou pauzu. Přijde vám
vhod?

Mně osobně celkem jo. Po přestupu
do Olympie jsem neměl do fotbalu
moc chuť. Přišel jsem tam totiž po
další operaci kolene a byť šlo o nižší
soutěž, než kterou jsem hrál dříve, tak
to opět bylo o tom dohánět kondičku
a snažit se do toho pořádně dostat.
To byl i ten důvod, proč jsem se roz-
hodl dát si pauzu. Až se to zase
rozjede, tak uvidím, zda se u mě něco
nezměnilo.
Nechybí vám fotbal? 

Zatím ani ne, měl jsem aspoň více
času na některé pracovní věci, ale už

mi trochu začíná chybět pravidelný
pohyb. Pár lidí už se mi ozvalo s tím,
co plánuji na jaře, případně za rok na
podzim. Nyní, než zakázali i to, jsem si
o víkendu chodil aspoň zahrát malou
kopanou.
Olympia HK byla před sezonou
krajského přeboru největším fa-
voritem. Odehraná kola o tom ale
až tak nepřesvědčila...

V mých očích Olympie pořád favori-
tem je. Vím, jak se tam trénuje, jací
tam jsou kluci a především chuť. Pra-
vdou je, že se první venkovní kola ne-
vyvedla, nicméně je to teprve začátek,
kádr je poměrně hodně mladý, takže
já myslím, že si to sedne a kluci budou
hrát o to nejvyšší místo v tabulce.
Věřím v to a klukům to přeju.
Tým drží zkušení exligoví hráči.
Jak moc je znát jejich příto-
mnost?
Je to znát hodně, zejména v tak mla-

dém kádru. To je možná i faktor, který
ovlivnil ta venkovní nepovedená

RADEK KORBA, ÚTOČNÍK OLYMPIE HRADEC: 

Pět výher, dvě porážky. To je bilance fotbalistů hradecké Olympie v do-
savadním průběhu sezony. Před novým soutěžním ročníkem jedno-
značně největší favorit Votrok krajského přeboru zatím papírové
předpoklady úplně nepotvrdil. Mužstvo dirigované zkušeným
exligovým stoperem Markem Plašilem si doma sice připsalo plný počet
bodů, venku však dvakrát shodně nejtěsnějším rozdílem padlo. „My-
slím, že si to sedne a kluci budou hrát o první místo,“ nepochybuje
útočník Radek Korba, který v poslední době opět musel řešit trable s
kolenem.     

kola. Chyběl Jirka Janoušek a takový
hráč vám v krajském přeboru udělá
obrovský rozdíl. Zejména pokud jde
o středopolaře, který už ví, kdy hru
zklidnit a nebo naopak zrychlit.
Marek Plašil je zase ze stopera jedním
z nejlepších střelců týmu.
O vítězi letošního ročníku pře-
boru máte tedy jasno? 
Za mě osobně, pokud se sezona do-

hraje, je Olympia postupující muž-
stvo.
Kdo další se bude prát o prven-
ství?

Myslím, že o postup by se mohlo
ucházet Vrchlabí a Police, proti těm-
to týmům jsem nehrál, ale sleduji vý-
sledky, sestavy a za mě to budou nej-
větší konkurenti Olympie. Samozřej-
mě bych to přál i Libčanům, protože
tam hraje spousta kamarádů.
Vy osobně jste si dříve zahrál vyš-
ší soutěže. Poměrně nedávno je-
ště v dresu Chlumce nad Cidli-
nou... 

V lednu tohoto ruku jsem byl již na
páté operaci kolene a už jsem se
rozhodl jít trochu níž, kde se méně
trénuje a ta náročnost celkově je
nižší. Zároveň jsem i hledal něco blíž
k mému domovu v Hradci Králové,
proto jsme se domluvili v Olympii.
Trochu mě mrzí, že jsem tam neo-
dehrál více zápasů, ale souvisí to
právě i se zdravotním stavem. Každý
trénink je už pro mě dvakrát tak těžší,
než to bývalo (směje se).
Na jakou sezonu či angažmá
nejraději vzpomínáte?

Nejraději vzpomínám na angažmá
v Převýšově. Nebudu zmiňovat ně-
jakou konkrétní sezonu, protože
jsem tam strávil více roků a všechny
byly super. Někdy se hrálo výš v

Za mě je Olympia postupující mužstvo

Poslední sezony působil Radek Korba v třetiligovém Převýšově a
Chlumci. Foto: Archiv R. K.

Radek Korba je velkou posilou hradecké Olympie. Foto: Archiv R. K.

tabulce, zároveň jsem zažil i situaci,
že jsme po sedmi kolech měli asi tři
body. Ale i to se podařilo zvládnout a
jsem moc rád, že mě tam mé fot-
balové kroky zavedly. Za mě je to
jeden z mála klubů, kde na čem se
domluvíte, to platí. Nemluvě o super
lidech kolem, kteří jsou/byli součástí.
Jaký váš gól si jako útočník hned
vybavíte?

Já dával celkem ošklivé góly (směje
se), ale první mě napadl gól za Pře-
výšov proti Benešovu, kdy jsem šel na
hřiště jako střídající hráč na standar-
dní situaci a asi po deseti vteřinách
na hřišti dal gól.
Jak vnímáte současnou korona-
virovou situaci, kdy není jasné,
co s amatérským bude a kdy vů-
bec opět naplno začne?

Celkově je díky tomuto viru velmi
nejistá doba ve všem. Doufám, že se
to brzy začne zlepšovat a život se
bude vracet co nejrychleji do nor-
málu. Ve sportu to pak mají o to slo-
žitější právě ty týmy s ambicemi, kte-
ré se chtějí posunout výše. Investova-
ly třeba do posil a teď je možné, že se
sezona už podruhé za sebou nedo-
hraje. Osobně věřím, že letošní sezo-
na bude mít konečnou tabulku a že
jarní část proběhne. Pro pracující
fotbalisty na této úrovni to ale bude
nesmírně náročné období, kdy se
budou dohánět neodehraná pod-
zimní kola. (pvh)

Narozen: 2. března 1991 v Jaroměři. 
Hráčská kariéra: Hradec Králové, Hla-
vice, Převýšov, Olympia HK, Chlumec
nad Cidlinou.

RADEK KORBA
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Na podzim se v Broumově moc
nedařilo, čím si to vysvětlujete?

Bohužel náš začátek sezony po-
znamenalo mnoho zranění. A když
jsme se začali uzdravovat, tak se
sezona pozastavila, což je škoda,
myslím, že jsme se mohli zvednout.
Teď je sezona přerušena a
pokračovat by měla nejdříve na
jaře, věříte, že se dohraje? 
Moc tomu nevěřím. Kdyby se měla

dohrát jen určitá část sezony, tak
mi to přijde jako hloupost. Měla by
se případně dohrát celá. 
Co musíte hlavně zlepšit, aby se
v Broumově hrála I. A třída i
příští rok? 

Hlavně se nám musí vyhýbat zra-
nění, jelikož máme úzký kádr, poté
je těžké být konkurenceschopní.
Kdo je podle vás hlavním aspi-
rantem na postup do krajského
přeboru? 

Budu brát jen z týmů, se kterými
jsme hráli. Myslím, že to bude celek
z Jaroměře. Jevil se zatím jedno-
značně nejlépe.

Vy máte velké zkušenosti, které
jste nabral za svoji kariéru, sna-
žíte se je předávat mladším?

Přijde mi, že v dnešní době o to
mladší generace nemá zájem. Ale
když se naskytne možnost, snažím
se o to.
Jaké jsou v Broumově pod-
mínky pro fotbal?

Nemůžu porovnat s jinými týmy,
ale myslím si, že si nemůžeme stě-
žovat. Když o něco požádáme, tak
to většinou máme. Takže si myslím,
že to je dobré. 
Dlouho jste působil v Hradci
Králové. Jak na toto období
vzpomínáte?

Na toto období vzpomínám velmi
rád, i když už je to dlouhá doba.
Hradec Králové stále sleduji a přeji
mu, aby se opět podíval do ligy i s
novým stadionem.
Pak jste hrál i v zahraničí, jaké
soutěže jste si zahrál? 

V Německu jsem hrál za týmy
Brandenburg v 5. lize, poté jsem na-
stupoval za Babelsberg ve 4. lize.

MIROSLAV HEČKO, OBRÁNCE BROUMOVA: 

Ve svoji fotbalové kariéře toho prožil opravdu hodně. Kapitán Bro-
umova Miroslav Hečko si vyzkoušel fotbal v Německu i v Rakousku.
Rád vzpomíná i na mládežnické roky v FC Hradec Králové. Teď má
však se svým Broumovem starosti. Týmu se především kvůli velké
marodce nepovedla podzimní část sezony. Na jaře bude Slovan
bojovat o záchranu v AM Gnol I. A třídě. 

Následně jsem šel i do 5. rakouské
ligy.
Amatérský fotbal má stopku,
může ho to do budoucna nějak
ovlivnit?
To netuším, ale doufám, že pokud

ho to ovlivní, tak pouze v samých
pozitivech.
Udržujete se nějak v kondici
během pauzy? 

Jako tým máme aplikaci na bě-

Kauza Berbr? Hlavní důvod, proč jsem šel do zahraničí

Fotbalisté Broumova budou na jaře nejspíš bojovat o záchranu v I. A třídě. Foto: Miroslav Holub

Miroslav Hečko působil několik sezon v nižších soutěžích v Německu.
Foto: Archiv M. H. 

hání a snažíme se aspoň trochu
udržovat v kondici.
Co jste říkal na kauzu okolo Ro-
mana Berbra? Jak myslíte, že
celá záležitost dopadne? 
Já se tomu ani nedivím, byl to hla-

vní důvod, proč jsem šel hrát fotbal
do zahraničí. Jak to dopadne? Ne-
dokážu posoudit, sám jsem na to
zvědavý.

(vek)
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Do přerušení soutěže jste stihli
odehrát devět utkání a v ta-
bulce vám patří šesté místo, jak
to hodnotíte?

Zatím s umístěním panuje spoko-
jenost. Jen je škoda několika zápa-
sů, které jsme zbytečně prohospo-
dařili. Mohli jsme se v tabulce po-
hybovat na ještě lepším umístění.
Jaké jsou cíle Nepolis?

Cíle jsou jednoznačné, vyhnout se
co nejdříve místům v tabulce, na
kterých se bude bojovat o sestup.
Nejlépe se pohybovat v horní části
tabulky a předvádět hezký fotbal,
aby byli spokojeni naši fanoušci a
také samotní hráči.
Bohužel amatérské soutěže se
zastavily a pokračovat by se
mělo až na jaře. Jak celou si-
tuaci vnímáte?

Je to určitě škoda. Jsou hráči i fa-

noušci, kteří se na fotbal chodí po-
bavit a odreagovat od všedních po-
vinností. Hlavně to je škoda pro
děti, ať už to jsou ty nejmenší, které
s fotbalem pomalu začínají nebo i
ty, které se připravují k postupu do
dorosteneckých nebo dospělých
soutěží. Ztrácejí tímto všechny
možnosti ke sportovnímu i těle-
snému rozvoji.
Věříte, že se letošní ročník sti-
hne dohrát, nebo jste spíše pe-
simista?

Já osobně v to doufám. Pokud by
se totiž nedohrál, mohl by to být
obrovský problém. Mohlo by totiž
nastat, že někteří hráči ztratí zájem
o fotbal na této úrovni a začnou se
stahovat do nižších soutěží.
Kdo by se podle vás měl letos v
I. A třídě porvat o titul?

Mezi hlavní kandidáty na postup

TOMÁŠ HANUŠ, ZÁLOŽNÍK NEPOLIS: 

Už dlouhé roky patří zkušený Tomáš Hanuš ke stálicím celku
Nepolis. S týmem toho zažil opravdu spoustu. Slavil s ním postup
nejprve z okresu do I. B třídy, předloni potom dokázal se svými
spoluhráči vybojovat i postup do AM Gnol I. A třídy, kde tým
působí i v letošní sezoně. A nevede se mu tam vůbec špatně.
Nepolisy jsou na solidním šestém místě.

budou určitě patřit týmy Jaroměře
a Týniště, což je vidět i podle zatím
odehraných zápasů. Dále si my-
slím, že by tyto týmy mohla ještě
potrápit Solnice s Roudnicí, pokud
navážou na dobré výsledky v ak-
tuálně rozehrané sezoně a dou-
fám, že mezi tyto týmy by se mohli
zařadit i Nepolisy.
Jaké jsou v Nepolisech pod-
mínky pro fotbal?

Výborné. Vedení i obec se snaží
dělat vše, co je potřeba, ať už je to
zkrášlení a úprava areálu nebo i
samotné podmínky pro tréninky.
Myslím si, že to je vidět i na rozrů-
stající se mládežnické základ-ně.
Podle mě není mnoho vesnic, které
by měly možnost složit fot-balové
týmy na všech úrovních. Zde fun-
gují týmy od nejmladších přípravek
až po dorost.
Jakou máte partu v kabině?
Parta je skvělá. Dokazuje to i účast

na tréninkových jednotkách a po-
zápasových setkání.
Co vaše fotbalové ambice?

Mé ambice už nejsou nijak velké.

Pokud se soutěže nedohrají, může to být velký problém

Hráč Nepolis Tomáš Hanuš (vlevo) vybojoval se svým týmem v sezoně 2018/2019 postup do I. A třídy.                                        Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová

Už se snažím jenom udržovat v
nějaké kondici a oddalovat tak
odchod do nižších soutěží.
Amatérský sport je v tuto chvíli
mimo hru, udržujete se nějak v
kondici?

Bohužel v dnešní době se nedá
nijak jinak udržovat v kondici, než
že se člověk může jít proběhnout
někam do přírody a nebo se projet
na kole.
Kdy se podle vás vrátí věci do
normálu?

To je těžké říct, já doufám, že co
nejdříve. Pro sport jako takový a
všechny sportovce, by to bylo to
nejlepší, co by se mohlo stát.
Evropské fotbalové soutěže
běží pořád, máte svůj oblíbený
tým?

Už dlouhou dobu fandím Realu
Madrid. Vždycky se mi líbilo, jak
hraje útočným stylem hry. Mně
osobně se celkově líbí týmy, které
jsou založené hodně ofenzivně.
Momentálně se mi zamlouvá hra
italského týmu Atalanta Bergamo.

(vek)
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Na podzim jste odehráli devět
zápasů, čtyřikrát jste vyhráli, pět-
krát prohráli, jak výsledky hod-
notíte? 
Když výsledky porovnáme s loňským

podzimem, můžeme být vcelku spo-
kojeni. Pokud bude sezona na jaře
pokračovat, máme solidní bodový
základ, který nám dává určitý klid, ale
zároveň i motivaci do další tréninko-
vé práce. 
Jaké jsou cíle Jičína B v letošní
sezoně I. B třídy?

Před začátkem soutěže napravit do-
jem z loňských vystoupení v soutěži,
po prvních třech kolech to byl postup
do I. A třídy (směje se). A nyní vyhrát
co nejvíce zápasů, nastřílet hodně
gólů a minimálně udržet aktuální
postavení v tabulce.
Tabulka je nesmírně vyrovnaná,
když na druhou Novou Paku
ztrácíte z devátého místa šest
bodů. Co bude na jaře rozho-
dovat?

My se musíme koukat hlavně na
týmy, které jsou pod námi, postupové
starosti určitě nemáme a obecně,
pokud se vůbec bude hrát, tak bude
strašně důležité, zda se hráči dokáží
po takové (bohužel už druhé) dlouhé
pauze namotivovat znovu k trénin-
kovému úsilí. Zda motivaci rvát se o
postup v této nejisté době najde i ve-
dení týmů, protože celkové otrávení z
téhle doby se projeví všude. Který tým
toho natrénuje nejvíce, ten bude hrát
o postup. A to se ještě nebavíme o
tom, že spousta klubů může mít
existenční starosti, protože sponzoři

prostě nebudou. Bohužel mám velké
obavy, že to ve větším množství klubů
dobré nebude a o postup se nakonec
moc celků prát nebude.
Podzim byl předčasně ukončen,
pokračovat by se mělo na jaře.
Věříte, že je možné ročník kom-
pletně dohrát? 

Upřímně nevěřím, pokud se má plá-
novat hraní v modelu pravidelně ví-
kend a vložený zápas v týdnu, tak v
případě amatérského fotbalu, kde
všichni chodíme do práce, to prostě
není reálné. Kdo si myslí, že je, tak je
blázen. Ať se na mě nikdo nezlobí. Ne-
hledě na to, že pokud to bude možné,
tak na jaře budou všichni dohánět ve
firmách a ve školách ztráty z leto-
šního roku. Vytížení lidí bude enormní
a času na sportovní (jinak volnoča-
sové) aktivity budou mít lidé pomálu.
My bychom na tom byli ještě hůř,
protože dát v týdnu dohromady na
zápasy dva dospělé týmy, je už úplná
utopie. Tohle je můj názor, třeba se to
nějak zvládne.
V béčku se prosazují především
mladíci, vzniklo právě kvůli to-
mu, aby se kluci dostali do dospě-
lého fotbalu? 

Ano! Byl to pro nás zásadní důvod,
proč béčko znovu založit. Nechtěli
jsme, aby nám borci z dorostu odchá-
zeli do jiných klubů, protože v áčku
neviděli herní perspektivu. I. B třída je
ideální soutěž pro jejich další fotbalo-
vý rozvoj, kluci jsou i nadále našimi
hráči a při prokázání výkonnosti mů-
žou okamžitě za áčko naskočit.  
Řešíte v této době nějak indivi-

PETR BENEŠ, TRENÉR JIČÍNA B:

Do letošní sezony JAKO I. B třídy vstoupili fotbalisté Jičína B velmi
dobře. Po třech kolech vedli tabulku skupiny A. Na vítězné vlně se sice
neudrželi, ale i tak může s podzimními výkony panovat spokojenost.
Jak viděl první část sezony, která byla předčasně ukončena, trenér
týmu Petr Beneš?

duální tréninky, nebo záleží na
každém hráči? 
Každý svého štěstí strůjcem.

Jak moc jsou v Jičíně oba dospělé
týmy propojeny? 

Propojenost větší být už nemůže,
kabinu máme společnou, trénujeme
společně, přátelská utkání jsme hráli
tak, aby do nich zasáhlo co nejvíc
hráčů, rozdělení je jen při nomina-
cích k mistrovským zápasům, ale
vzájemná výpomoc je i v nich
maximální. 
Nahrazuje rezervní tým starší
dorost, nebo schází celý ročník? 

Když jsme loni řešili, co přihlásit za
soutěže, rozhodli jsme se pro vari-
antu s B-týmem. Dává nám to i
nadále větší personální možnosti, co
se týče zápasového vytížení našich
hráčů. Mohli jsme znovu zapojit do
hry i starší borce, kteří tady dříve hrá-
vali a teď už by museli dohrávat své

Kluci dostali facku, já jsem rád, že se poučili

V Jičíně jsou oba dospělé týmy výrazně propojené. Foto: SK Jičín

Zkušený trenér Petr Beneš vede jičínskou rezervu v JAKO I. B třídě.
Foto: is.fotbal.cz 

kariéry někde v klubech po okolí, což
by byla podle nás škoda. Kdybychom
měli starší dorost (a my bychom ho
mít mohli), tak by nebylo béčko. Když
se ovšem podíváme na úroveň doro-
steneckých soutěží nejen v našem
kraji, tak za mě není co řešit, v I. B tří-
dě se kluci posouvají každým zápase,
pořád zjišťují, že jim hodně chybí a
mají na čem pracovat. V dorostu naši
mladíci byli zvyklí z mistrovských
utkáních jen na vítězství. Nemělo
smysl je v tom držet dál. Vloni na
podzim dostali výsledkovou i výkon-
nostní facku a já jsem jenom rád, že
se z ní poučili a postupem času se
dokáží na mužský fotbal adaptovat.
Na čem si dáváte jako trenér
nejvíce záležet?
Na trénincích v týdnu chci, aby kluky

bavil, vyčistili si při něm hlavu od
pracovních a školních starostí. Aby
zároveň po té tréninkové dřině byli
schopni jít druhý den opět do práce a
školy, na tom pracujeme s trenérem
Obermajerem, který šéfuje áčku. V
pátek je to jiné. Soustředím se na to,
abych nedostal při skládání nomi-
nace B-týmu infarkt z toho, že nám
do 11 hráčů pár lidí chybí a já se mu-
sím nominovat do sestavy.
Konečně se rozjíždí alespoň pr-
vní liga, máte oblíbený tým? 

Je to AC Sparta Praha (v poslední
době je to dřina, ale věřím, že bude
lépe). A protože syn působí v doro-
stenecké kategorii v Pardubicích, tak
po jejich postupu do nejvyšší soutěže
fandím i jim, abych měl doma klid.

(vek)
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Jak moc fotbal v nucené pau-
ze chybí?
Věřím, že nejen mně, ale i spoustě

ostatních chybí moc. I přesto, že
hraji amatérskou soutěž, je to pro
mě odreagování a relax. Přede-
vším v této zvláštní době pociťuji
absenci fotbalu, ale i ostatních
sportů hodně.
Stihlo se odehrát pouze devět
kol. Opočno má na kontě osm
bodů. S kolika body byste byli
spokojení? 

Chtěli jsme se pohybovat v hor-
ních částech tabulky a případně
zabojovat o postup do 1. A třídy.
Ale ne vždy to jde podle plánu.
Výsledky dopadly tak, jak dopa-
dly, osm bodů je opravdu málo.
Uvítali bychom jednou tolik.
Naším cílem je prezentovat se
rychlým a kombinačním fotba-
lem, žádnou nakopávanou, což
naši fanoušci, hlavně ve výsledko-
vé krizi, neslyšeli rádi.
Co týmu nejvíce chybělo?

Určitě větší produktivita. Před
začátkem soutěže jsme přišli o
klíčového útočníka a očividně tím
trpí celý tým. Tím nechci říct, že
spoléháme na jednoho hráče, ale
ve vyrovnaných zápasech, kdy si
troufám říci, že jsme jasně lepším
týmem, neproměníme ani ty
nejvyloženější šance. Absence
střelce se prostě ukazuje.
Vám osobně vyšla hlavně po-
slední kola, ve kterých jste se
výrazně střelecky prosazoval.
Byl jste ve formě, jakou byste
si představoval?

Kdo mě zná, nejspíš těm statisti-
kám ani nevěří (směje se). Před-
chozí sezony spalovač šancí a
sváteční střelec. Poslední rok jsem
se ale snažil v zakončení zklidnit a
moc nad tím nepřemýšlet. Přidalo
se k tomu štěstí a i díky tomu tam
něco spadlo. Je to určitě potě-
šující, o formě se ale určitě ještě
mluvit nedá.
Jaký je současný tým Opočna

ADAM SMOLA, ZÁLOŽNÍK OPOČNA: 

Cíle zatím nenaplnili. Fotbalisté Opočna získali v devíti ode-
hraných duelech sezony skupiny B JAKO 1. B třídy osm bodů. A
figurují až na jedenáctém místě tabulky. Nespokojenost s
dosavadními výsledky vyjádřil záložník Adam Smola, kterému
však poslední zápasy před nucenou koronavirovou pauzou
vyšly a svůj tým střelecky táhl. „V předchozích sezonách jsem byl
spalovač,“ přiznává odchovanec Opočna. 

a jak s ním může nucená pau-
za zamávat? 

Aktuálně máme možná nej-
mladší tým v I. B. třídě, což je ur-
čitě velký příslib do budoucna.
Možná i proto je tu opravdu skvě-
lá parta. Paradoxně by nám tato
pauza mohla spíše pomoci. Ale-
spoň v to doufám.
Co čekáte v jarní části sezony?

Popravdě, vůbec nevím. Budu
ale moc rád, když se pro začátek
alespoň vrátíme na fotbalové
trávníky v běžném režimu. Poté

Vyšší ambice jsem si splnit mohl. Víc je pro mě ale parta

Adam Smola slaví jeden z podzimních gólů.         Foto: fotbalfoto.cz - Markéta Vlachová

Adam Smola není spokojený s výsledky Opočna.
Foto: fotbalfoto.cz - Markéta Vlachová

očekávání přijdou.
Jasným lídrem soutěže je No-
vý HK. V čem má navrch opr-
oti ostatním?

Konkrétně v zápase s námi měl
navrch úplně ve všem. Rychlost a
kvalita rozhodování, vzájemná
organizace, přesnost v zakonče-
ní. Od dob působení v této sou-
těži jsem neviděl tým s tak mar-
kantním rozdílem kvality oproti
ostatním. 
Jste odchovanec Opočna. Plá-
nujete s tímto klubem spojit
další fotbalovou budoucnost
nebo máte vyšší ambice?

Před letošní sezonou mi přišly
zajímavé nabídky, které se jen tě-
žko odmítaly. Vyšší ambice jsem
si splnit mohl a nadále chci. Více
je pro mě ale parta, kterou v Opo-
čně máme. K tomu krásné zá-
zemí s klubovnou, které prošlo a
dále prochází rekonstrukcí. Proto
věřím v lepší zítřky a  že si vyšší
ambice splním právě s Opočnem. 

(pvh)

Narozen: 12. února 1997 v Opočně. 
Mateřský klub: Opočno. 
Úspěchy: 4x roční výběr OFS Rychnov,
4x vítězové krajských výběrů, Účast na
MČR výběrů mládežnických katego-
riích, 7. místo na mezinárodním turnaji
v Chorvatsku.

ADAM SMOLA
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Jakube, Chlumci odehraná kola
vyšla. Panuje zatím spokoje-
nost?

Úplný začátek sezony se nám
nepodařil, jak jsme chtěli, ze čtyř
prvních utkání jsme brali pouze dvě
výhry. Poté jsme se však rozjeli a
okupujeme druhou příčku tabulky.
V kabině je spokojenost určitě cítit.
Co je největší devízou sou-
časného Chlumce? 

Určitě je to tým. Máme
samozřejmě dost individualit, ale
přitom maká jeden za druhého. V
tom jsme na podzim měli oproti
jiným týmům určitě navrch.
Logicky vás musí hodně mrzet
předčasný konec podzimní
části sezony. Měli jste formu...

Samozřejmě. Ať už kvůli naší
formě, tak už kvůli fotbalu
samotnému. Každý chce hrát,
užívat si fotbalu a zlepšovat se.
Bohužel nám podzimní část
předčasně ukončili, ale chápu, že
zdraví je na prvním místě.
Jak se třetiligové mužstvo
udržuje nyní? Pauza bude ještě
hodně dlouhá.

Bohužel nemůžeme ani pospolu
trénovat, každý to tak řeší
individuálně. Musíme tohle období
zvládnout a doufám, že v zimě již
nastoupíme do přípravy. Chceme
hrát, tahle situace je nepříjemná
pro každého z nás. Doufám a
pevně věřím, že se situace zlepší a

na jaře dohrajeme sezonu.
Vy jste kromě jednoho utkání v
sezoně zatím vždy nastoupil v
základní sestavě. Jak vnímáte
svoji pozici v týmu? 

Jsem určitě spokojen. Odchytal
jsem většinu zápasů, ale musím
říct, že hodně z nich i kvůli zranění
Radka Petra, který by si určitě
připsal nějaký start navíc. Jsem rád,
že jsem dostal takový prostor a
můžu se zlepšovat.
Jak funguje vaše spolupráce s
brankářským kolegou Petrem?

Tu si jen chválím. Radek má
zkušenosti, které mi předává a
posouvají mě dál.
Jak jste byl spokojený se svými
dosavadnímí výkony v sezoně?
Chlumec inkasoval osm
branek, což je slušná vizitka. 

Moje výkony bych zatím hodnotil
kladně. Občas jsem chytil něco
navíc a pomohl týmu. Samozřejmě
vždy jde udělat něco lépe. 
Jste hráčem FC Hradec Králové.
Jak se zrodil váš přesun do
Chlumce?  

V Chlumci jsem pouze na půlroční
hostování, takže už jsem defacto
zpátky v Hradci. Uvidíme, jestli se
hostování prodlouží, určitě bych se
nebránil. V létě přišla tato nabídka,
dlouze jsem se nerozmýšlel a bral
jsem.
Jak tento krok nyní zpětně
vnímáte?

JAKUB BRÁT, BRANKÁŘ CHLUMCE: 

V Chlumci je spokojený. Aby ne. Do drtivé většiny odehraných
podzimních duelů nastoupil v základní sestavě a kvalitními
výkony pomohl k aktuálně druhému místu tabulky České
fotbalové ligy (skupina B). Mladý talentovaný brankář Jakub Brát
přišel do týmu Jana Krause na hostování z FC Hradec. To však
vinou koronaviru nemělo příliš dluhohého trvání. Dohodnou se
kluby na prodloužení? „Všechno je tu velmi kvalitní,“ pochvaluje
si dvacetiletý odchovanec Trutnova.  

Hostování vnímám pozitivně, za
těch pár zápasů jsem tady získal
nějaké zkušenosti. Tým, trenéři a
zázemí chlumeckého klubu jsou
velmi kvalitní. Tréninky mají
skvělou úroveň. Celkově jsem velmi
spokojený.
Chlumec se úplně netají postu-
povými ambicemi. Je to tak?

O tom nic nevím, v kabině občas

Prodloužení hostování? Určitě bych se nebránil 

Jakub Brát si pochvaluje podzimní výkony Chlumce.                                                                                          Foto: Archiv J. B.

Jakub Brát je v Chlumci na hostování z FC Hradec.
Foto: Archiv J. B.

taková myšlenka proletí, ale
většinou to není myšleno vážně.
Určitě se snažíme každý zápas
vyhrát a být v tabulce co nejvýš.
Uvidíme, co se bude dít na jaře, pak
se můžeme o postupu reálně bavit.
Jste velmi mladým brankářem.
Máte nejvyšší ambice?

Chtěl bych se prosadit v českém
fotbale a zachytat si první ligu. Ale
je čas, my brankáři to máme trochu
jiné, musíme mít trpělivost. Věřím,
že šance přijde.

(pvh)

Narozen: 22. června 2000 v Trutnově.
Mateřský klub: Trutnov. 
Hráčská kariéra: Trutnov, FC Hradce
Králové, Chlumec n. C.
Oblíbený klub/hráč: 
Sparta Praha/Marc André Ter Stegen,
Petr Čech. 
Největší úspěchy: 
2x nominace do české reprezentace
(dorostenecká kategorie).

JAKUB BRÁT
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Sezona byla přerušena a
začít by měla znovu až na
jaře, věříte, že se dohraje?

Věřím tomu, podle mě by bylo
hodně špatné kdyby se
nedohrála už podruhé za
sebou. Na podzim se nám
dařilo, byla by to dvojnásobná
škoda.
Máte pravdu, sezonu jste
rozjeli skvěle, předpoklá-
dám, že s průběžným dru-
hým místem panuje spoko-
jenost?

Souhlasím. Sice mohla být
rozjetá ještě lépe nebýt prohry v
Nymburku. Ta nás hodně
mrzela, ale už je to pryč. Jinak

jsme předváděli dobré týmové
výkony.
Jsou v Náchodě ambice po-
stoupit do ČFL?

O tomhle se v kabině s
klukama moc nebavíme, spíš
jdeme na hřiště s tím, aby jsme
vyhráli každý zápas a hlavně
předvedli svůj maximální vý-
kon.
Do týmu jste přišel před
letošní sezonou, ale o pře-
stupu se uvažovalo už v zi-
mě, proč to tehdy nedo-
padlo? 

Tehdy to nedopadlo, jelikož
jsme se nakonec domluvil, že
ještě půl roku počkáme. Já jsem

JAN KABELÁČ, ZÁLOŽNÍK NÁCHODA: 

Je mu sice teprve 20 let, ale s fotbalem toho zažil už
opravdu hodně. Záložník Náchoda Jan Kabeláč prošel
mládeží FC Hradec Králové, poté působil v hradecké
Olympii, z níž zamířil v letní přestávce právě do Náchoda.
Tam se velmi rychle dostal do základní sestavy trenéra
Ondřeje Nejmana a svému novému týmu na podzim
pomohl k druhému místu v tabulce divize C. Kabeláč by si
chtěl v budoucnu zahrát minimálně třetí ligu, třeba se mu to
povede už příští rok právě v Náchodě. Záležet bude na tom,
jestli se letošní sezona dohraje a jestli tým naváže na
výborné podzimní výkony.  

si potřeboval dodělat školu.
Navíc ježdění do Náchoda je
časově náročné. To byly
důvody, proč jsem přišel
později.
Do týmu jste se dokázal
prosadit velmi brzy, to musí
těšit? 
Samozřejmě, že to těší, jelikož v

týmu je velká konkurence. Snad
se mi bude dařit i nadále.
O náchodské kabině se
mluví jako o skvělé partě,
souhlasí to? 

Ano. V Náchodě to šlape
výborně. Doufám, že jsem do
kabiny dobře zapadl.
Jaké jsou vaše fotbalové
ambice? 

Fotbalové ambice rozhodně
nějaké mám. Kdo by si nechtěl
zahrát první ligu? (usmívá se).
Minimálně bych si chtěl zkusit
ČFL.
Jak se v tuto dobu při-

pravujete? Máte nějaké
individuální plány? 

Máme individuály. Trenér nám
posílá rozpis na celý týden, tak
se ho snažím plnit. Ale není to
ono, na hřišti s klukama je to
lepší.
Kdo bude vaším největším
konkurentem v boji o po-
stup? 

Podle mě boj o postup bude
hodně zajímavý. Myslím, že se o
něj bude rvát první čtveřice
týmů Kolín, Vysoké Mýto, Velké
Hamry a věřím, že do těch bojů
zasáhneme i my.
Znovu se rozbíhají profe-
sionální soutěže v Česku,
kdo myslíte, že letos v první
fotbalové lize získá titul? 

Podle mě titul obhájí pražská
Slavie. Ale bude to mít hodně
těžký, jelikož Sparta má sezonu
dobře rozehranou.

(vek)

Jsem rád, že hraju, v týmu je velká konkurence

Do Náchoda přišel Jan Kabeláč (v modrém) v létě z Olympie.
Foto: Michal Malý 

Jan Kabeláč se probojoval do základní sestavy náchodského celku.
Foto: Michal Malý
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Na mládež ve Velkém Poříčí slyším
poslední dobou chválu, kolik máte
kategorií a celkově dětí? 
Ve Velkém Poříčí jsem začal působit jako

trenér v roce 2010. Jsem otec dvou kluků,
který hrál spoustu let fotbal, kam jinam by
naše kroky směřovaly? Společně s kolegy
trenéry se nám podařilo nastartovat
opravdový fotbalový boom v našem
malém klubu. V minulé sezoně jsme
obsadili všechny mládežnické kategorie
od dvou přípravkových týmů, měli jsme
obsazené mladší a starší žáky, vrcholem
bylo, že máme oba dorostenecké týmy v
souklubí s SK Babí a samozřejmě dvě
mužstva dospělých. V letošní sezoně jsme
vytvořili čtyři mládežnická družstva. Do
starší přípravky jsme posunuli děti z
mladší přípravky, mladší žáky jsme
propojili se souklubím z FK Náchod, starší
žáci hrají samostatně krajskou ligu U15 a
mladší dorost U17 nám hraje taktéž
krajskou ligu. V kategoriích starších žáků
a mladšího dorostu spolupracujeme s
okolními kluby. Sice nám zbyli ještě starší
dorostenci, ale ty jsme posunuli do
našeho dospělého B-mužstva. Někteří si
dokonce zahráli již v podzimní části I. A
třídu za naše áčko.
Jaké jsou ve Velkém Poříčí podmínky
pro mládež? Opravené zázemí je na
hodně vysoké úrovni.

Nadstandardní. V roce 2018 prošlo naše
technické zázemí obrovskou rekon-
strukcí. Byla postavena nová správní
budova, v níž se nachází dvě šatny, jedna
pro domácí mládež, druhá slouží mužům.
Nahoře v patře je obrovská společenská
místnost – klubovna oddílu. Musím
rovněž zmínit vždy výborně připravené
hřiště. Součástí tréninkového zázemí
máme jedno tréninkové travnaté hřiště a

tréninkovou plochu s umělou trávou a
osvětlením. Tyto skvělé podmínky jdou za
vedením městyse Velké Poříčí, který naši
práci maximálně podporuje. Velký dík
patří i našim sponzorům, kterým bych
chtěl touto cestou poděkovat za podporu
v této nelehké době.
Jak jste byli v jednotlivých kate-
goriích spokojeni se začátkem se-
zony?
Začátek letošní sezony se nám dle mého

povedl skvěle. Již v srpnu jsme dělali
fotbalový nábor určený pro děti všech
věkových kategoriích, na trénink se přišlo
podívat hodně dětí s rodiči. Skvěle jsme
doplnili naše černobílé poříčské barvy
dalšími dětmi ve všech soutěžních
kategoriích. Samotný start soutěží
proběhl v pořádku, děti měly radost, ale
bohužel toto se muselo dle nařízení vlády
zastavit, což je opravdu velká škoda.
Chcete vychovávat především vlastní
odchovance pro A-tým?

Ano, to je náš společný cíl. Chceme
jednoznačně vychovávat děti pro naše
týmy mužů. V letošní sezoně se nám to
díky naší nové koncepci již povedlo. Kluci,
kteří začínali v našich přípravkových
kategoriích, trénují společně s muži,
někteří již odehráli utkání i za áčko.
Samozřejmě k fotbalovému životu patří i
to, že někteří talentovaní jedinci jsou v
hledáčku souseda z Náchoda. Nechceme
bránit těmto klukům ve fotbalovém
rozletu, proto jsme navázali užší
spolupráci právě s trenéry z Náchoda.
Pevně věříme tomu, že tito borci se k nám
vrátí a budou hlavními tahouny našich
barev v budoucnu.
Bohužel vládní opatření v boji
proti koronaviru přerušily všech-
ny amatérské soutěže, může to

MARTIN VLČEK, VEDOUCÍ MLÁDEŽE VELKÉHO POŘÍČÍ:

mládeži nějak uškodit? 
Každé přerušení soutěží je vždy špatné. Ať

hrajete na jakékoliv úrovni. Prostě to není
dobré. Zastávám ten názor, že fotbal se
hraje venku. Je to skvělá volnočasová
pohybová aktivita pro naše děti a mládež.
Jsem rád, že i v této blbé době vidím
spoustu dětí venku.
Mají hráči individuální plány?

U nás ve Velkém Poříčí nemáme pro děti
specializované tréninkové plány. Je to na
domluvě trenér - rodič - hráč. Většina
rodičů našich dětí žije aktivní život, proto
není problém vidět, jak si rodiče doma s
dětmi na zahradě přihrávají. Je fajn, když
rodiče podporují takto své děti.
Kam byste chtěl, aby se fotbal v Poříčí
ubíral?

Budoucnost fotbalu ve Velkém Poříčí je
strašně široký pojem. Zkrátím to tak, že
naší snahou bylo, je a bude v dalších
letech maximálně podporovat mládež, ze
které potom bude profitovat celý fotbal ve
Velkém Poříčí.
Mladých fotbalistů v dnešní době
ubývá, co za tím podle vás stojí? 

Bohužel. Tak je tomu i u nás. Ale
nemyslím, že by to bylo jen pohodlností,
ale ty silné ročníky dětí, které byli v letech
2004 – 2007 jsou bohužel minulostí.
Musíme se snažit, co nejvíce oslovovat ty
nejmenší a dělat pro ně tréninky
zábavnou formou. Vždycky rád na
trénincích pozoruji úsměvy dětí a trenérů,
to člověka zahřeje u srdce a vím, že tento
hráč přijde příště na trénink a bude se těšit
na další pokračování této skvělé
fotbalové zábavy. Musíme pro to všichni
udělat maximum. Musíme dát dětem
radost z pohybu.
Může to být i pohledem široké
veřejnosti na fotbal? Přece jen
kauza kolem Romana Berbra
ukazuje náš fotbal v špatném
světle.

Musíme dát dětem radost z pohybu

Velké Poříčí má v letošní sezoně jedno dorostenecké družstvo.                                                               Foto: TJ Velké Poříčí

Je dobře, že se něco udělalo, ledy se
pohnuly. Jsem rád, že se v této věci
podnikly první kroky a doufám, že další
budou následovat. Pevně věřím tomu, že
špinavý rybník se vyčistí a do budoucna si
zvolíme nové vedení, které bude mít
jasnou vizi v budoucnost českého fotbalu.
Doufám, že k tomu přispějí i fotbalové
osobnosti doby minulé: Rudolf Řepka,
Vláďa Šmicer a Karel Poborský. Bylo by
fajn pro fotbal znovu získat podporu
veřejnosti.
Kdybyste mohl ovlivnit dění v
českém mládežnickém fotbale, co
byste především udělal?

Určitě je jednou z cest podpora všech
trenérů, kteří se aktivně věnují našemu
fotbalovému potěru. Ve Velkém Poříčí se
snažíme pro trenéry dělat maximum.
Podporujeme jejich fotbalové vzdělání,
pozitivně je motivujeme, spolupracujeme
s trenéry z okolí, jsme rádi za nabídky z
projektu létajících trenérů. Musíme
trenérům připravit skvělé podmínky a
fantastické zázemí. Potom se jejich
spokojenost přímou úměrou promítne do
tréninků a zápasů celého týmu.
Dohraje se podle vás letošní se-
zona?

Moc a moc bych si přál, aby se letošní
fotbalová sezona dohrála. Již na podzim
jsme se přímo utkali s tím novým
virusem, dva týmy jsme měli v karanténě
a několik zápasů bylo odloženo. Přeji si,
aby se co nejrychleji uvolnila opatření,
hráči mohli začít trénovat co nejdříve. Je
mi líto nedodělané práce našich trenérů,
hráčů na hřišti, diváků v ochozech. Přece
jenom jsme fotbal – ten se hraje venku a
hlavně pro fanoušky.

(vek)

Fotbalový klub ve Velkém Poříčí žije. Velkou zásluhu na tom má i vedoucí
mládeže a sekretář oddílu v jedné osobě Martin Vlček. Toho jsme vyzpovídali
do dalšího vydání Fotbalu v kraji. 

Martin Vlček je ve Velkém Poříčí
sekretář i vedoucí mládeže.

Foto: TJ Velké Poříčí
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Marku, jaká družstva nyní v Ho-
stinném trenérsky vedete a kolik
dětí máte k dispozici? 

V minulé sezóně jsem trénoval mini a
starší přípravku. V letošní sezóně
pokračuji s mladší a starší přípravkou.
Aktuálně mám k dispozici sedmnáct
dětí (3 dívky), ve starší přípravce je to
třináct dětí (1 dívka), v mini pak deset
dětí (2 dívky).
Jak obecně funguje mládež v Ho-
stinném? 

V posledních letech je na vzestupu, i
přes tvrdou konkurenci jiných sportů.
Děti dnes mají větší výběr a tak leckdy
podlehnou „pohodlnějšímu sportu“
nebo přeskakují z jednoho na druhý. I
přesto se nám daří hráče udržet, rozvíjet
a díky tomu je s přibývajícím věkem
obecně malý úbytek hráčů. Naopak se k
nám zapojují i hráči okolních vesnic.
Velmi mě těší, když na vedlejším hřišti
(mimo tréninkovou jednotku) vidím
fotbálek hráčů různých kategorií. Tento
jev se dnes vidí čím dál méně. 
Jak je mládež trenérsky obsazena?

Každá mládežnická kategorie je
obsazena, ale pouze jedním trenérem.
Rozhodně je to aktuálním tématem, u
každé kategorie by měli být minimálně
dva trenéři. Snažíme se zapojit rodiče
hráčů, ale trenérské břemeno nikdo
nechce s námi nést. Situace se změnila.
Každý má stále méně času, chce ho
obětovat v první řadě sobě, pak až
dětem, natož pak cizím.
Jaké jsou podmínky pro trénování? 

Nadstandardní. Dvě travnaté plochy, v

zimě využíváme halu s umělou trávou,
dle možností i Městskou sportovní halu s
Teraflex povrchem. Do budoucna
bychom rádi přivítali hřiště s umělým
povrchem k celoročnímu využívání.
Co říkáte na současný stav kolem
amatérského fotbalu? 
Amatérský fotbal je zcela jistě v odlišné

pozici než před 15-20 lety. Členská
základna se rapidně snižuje, klubů
ubývá. Na druhou stranu vznikají nové
mládežnické týmy, a to je dobře. Aktivní
dotační politika je zde zcela na místě a
leckdy existenčně nutná. Někde je
dostatek hráčů, ale málo trenérů, jinde
zase naopak. Každý malý klub, který se
drží a funguje, je nesmírně důležitý. U
mládeže to platí trojnásobně.
Může mít pauza kvůli koronaviru
vliv na dětské kategorie?
Určitě ano. Záleží, jak je dlouhá, a pře-

devším, v jakém období přijde. Výluka
březen až květen v podstatě zlikvidovala
jarní část sezony a veškerou tré-
ninkovou činnost. Bylo to opravdu na
každém hráči, jak přistoupí k indi-
viduální přípravě. Výsledky byly velmi
rozdílné. Manko jsme doháněli v červnu
tréninky a přátelskými zápasy. Nyní
přišla pauza v polovině října, což
nevidím tak kriticky. Podzimní sezona se
téměř dohrála, listopad máme volno.
Naskočíme-li do zimní přípravy v pro-
sinci, nic neztratíme. Škoda jen
neuskutečněných turnajů.
Jak hodnotíte odehraná utkání
přípravky Hostinného v letošní
sezoně?

MAREK KNAPÍK, TRENÉR PŘÍPRAVEK V HOSTINNÉM: 

Jarní pauzu jsme doháněli v červnu a
přípravu na novou sezonu jsme
netradičně zahájili již začátkem srpna.
Podařilo se mi zařadit i několik nových
hráčů a tým posílit. Mladší přípravka
(většina hráčů) navázala na úspěšná
vystoupení v předešlé sezóně, v ka-
tegorii mini se nám kromě herního
progresu podařilo udržet ve hře všech
sedmnáct hráčů, což je důležité.
Výsledkem byla velmi pohledná utkání,
doplněná radostí ze hry a spoustou
branek. Starší přípravka měla díky
poctivé přípravě a individuálním
pokrokům nejlepší podzimní část za
poslední roky. Dařilo se nám herně a pro
kluky motivačně i výsledkově. Ve hře
bylo všech třináct hráčů a každý byl
nedílnou součástí týmu. Celý tým je
psychicky nahoře a užívá si každé
minuty na hřišti i v případě prohry. 
Na co jako trenér kladete největší
důraz?

U přípravkových kategorií jsou tři
základní prvky: trenér, hráč a rodič.
Největší důraz kladu na to, aby každá
minuta na hřišti děti zaujala a
především bavila. Velmi mě zajímá
zpětná vazba a ta je u dětí okamžitá.
Učím děti soustředěnosti, respektu k
protihráči, rozhodčím, trenérům
soupeře a spoluhráčům. Jelikož máme
obecně nedostatek tvořivých hráčů,
nechávám u mých svěřenců velký
prostor pro seberealizaci. Samotná hra
je pak jejich největším lektorem.
Nedílnou součástí spokojeností dětí je
komunikace s rodiči, zaujmout je a
podpořit jejich působení na hráče mimo
trénink. Trenér + hráč + rodič =
spolupráce, součinnost.
Teď z trochu jiného soudku. Vy

Chci, aby děti na hřišti bavila každá minuta

Marek Knapík vede v Hostinném tým přípravek.                                                                                                Foto: Archiv M. K.

osobně figurujete v oficiálním
fanklubu Sparty. Je to tak?

Ano, vedu pobočku v Hostinném, která
je již několik let největší pobočkou Fan
Clubu Sparty v ČR. Celkově patříme k
největší skupině organizovaných fa-
noušků v ČR. Kromě podpory klubu,
účasti na utkáních pracujeme v regionu.
Pořádáme každoročně tři velké akce pro
veřejnost a pro své členy. Sparťanské
odpoledne (derby fanclubů, utkání se
Sigi teamem, utkání dívek, utkání
přípravek, dětský den), Adventní taneční
veselici (výroční členská schůze, beseda
s hosty ACS, tombola, taneční zábava),
Vánoční dovádění pro děti (soutěže,
sportovní klání, dovednosti a různý
pohyb, kde zapojujeme i rodiče).
Všechny akce mají ve městě i okolí
velkou tradici a jsou hojně navště-
vovány.
Z herního i výsledkového vzestupu
svěřenců trenéra Kotala musíte mít
aktuálně radost, ne? 

Sparta prošla velkou obměnou jak ve
vedení klubu, tak mezi hráči. Stálo nás
to téměř čtyři roky velkého úsilí a ne-
jistoty. Každý fanoušek si musel připustit
skutečnost, že jakýkoliv úspěšný klub si
musí projít nějakou krizí. Příchodem
Tomáše Rosického a především Václava
Kotala prošel tým výraznými změnami
a již v prvních utkáních byl vidět nový
směr a posun. Sice hrajeme bez nás
diváků, přesto velká spokojenost. Jen
tak dál!
Jak jako fanoušek koušete fakt, že
nemůžete přímo na stadion? 
Těžce. Patříme k aktivním pobočkám,

které jsou téměř na každém domácím
utkání. I přes cekem velkou vzdálenost
na stadion se nám podaří naplnit
autobus či dodávku. Teď, když
hrajeme Evropskou ligu, nás to mrzí
dvojnásob.

(pvh)

Narozen: 
26. prosince 1972 ve Vrchlabí. 
Hráčská kariéra: 
Dorost Tatran Hostinné, muži na
okresní úrovni až do 44 let.
Trenérská kariéra: 5 let práce s mlá-
deží (přípravky Tatran Hostinné),
výběry OFS Trutnov U9.
Největší úspěch: MINI přípravka
2019/2020: 2x vítězství v halovém
turnaji za účasti 12 týmů Králové-
hradeckého kraje.

MAREK KNAPÍK

Jako trenér se věnuje mládeži, konkrétně nejmladším kategoriím. To ale
není všechno. Marek Knapík navíc v Hostinném vede pobočku fanclubu
pražské Sparty, která je zároveň největší svého druhu v Česku. Na co při
koučování klade největší důraz a co říká na současné výkony Letenských?



19 - Nun (Kratonohy), 16 - Ličman D. (Li-
břice), 10 - Bambas (Klamoš), 9 - Fiala Ra-
dim (Starý Bydžov), Podubecký (Pro-
bluz), 8 - Jonáš (Cerekvice), Štěpan (Do-
břenice), Lesák (Dobřenice), 7 - Jedlička
(Sendražice).
AM GNOL 4. třída skupina A:
11 - Kotlant (Malšova Lhota B), 10 - Při-
klopil (Nový Hradec B), 8 - Klapka (Olym-
pia Hradec B), Karabinoš (Stěžery B).
DAHASL 4. třída skupina B:
12 - Dvořák (Převýšov), 8 - Ziegler (Ne-
chanice), Šimák (Nové Město), Kvaček

(Skřivany B), 7 - Laštovička (Nechanice).
BELSPORT Okresní přebor starší žáci:
31 - Haman (Lhota pod Libčany), 20 -
Knejp (Vysoká n. L.), 15 - Šanda (Lhota
pod Libčany), 13 - Janata (Prasek), Zá-
kravský (Prasek), 10 - Komárek (Lhota
pod Libčany).
SPORT FOTBAL Okresní přebor 
mladší žáci:
34 - Klouzek (Prasek), 27 - Zadrobílek
(Stěžery), 22 - Jirout (Stěžery), 16 - Vlach
(Lovčice), 13 - Svatoň (Prasek).

Lubomír Douděra

Nejvíce 19 branek mezi dospělými po 9
kolech zaznamenal Martin Nun hrající za
FK Kratonohy. V mládeži pak dominuje
ve starších žácích Lukáš Haman (Lhota
pod Libčany), který dal 31 gólů, v
mladších žácích zaznamenal Jan
Klouzek (Prasek) 34 tref do černého.

Patronem GÓL kanonýrů je tradičně

prodejna GÓL v Hradci Králové. Nezbý-
vá než věřit, že na jaře 2021 se opět na
fotbalových hřištích ve zdraví sejdeme. 
JAKO Okresní přebor:
11 - Gabriel (Stěžery), 9 - Kafka (Lovčice),
8 - Kulhánek (Dohalice), 7 - Stoszek (Mal-
šova Lhota), Havlena J. (Malšova Lhota).
CK VOTROK 3. třída:

OKRESNÍ FOTBAL Královéhradecko
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VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA PILAŘE:

Ještě jeden velmi zajímavý životní mezník došel od Václava Zezulky, dlou-
holetého sekretáře TJ Sokol Lovčice, v souvislosti s minule zveřejněnou vzpo-
mínkou na Václava Pilaře.   

„Přečetl jsem si příspěvek v předchozím
vydání Fotbalu v kraji a uvědomil si až te-
prve po přečtení, že jsem zapomněl na zá-
sadní moment na začátku mé funkci-
onářské dráhy, u nějž Václav Pilař byl.
Když jsem na podzim v roce 1966 přišel z
vojny a navštívil sezení fotbalistů, tak mě
Vašek přivítal slovy: No konečně jsi doma.
Už na tebe čekáme. Budeš dělat sekretáře!
Nebo jak se to tenkrát jmenovalo. Ani
jsem se nezmohl na žádný odpor. A pak
jsem vydržel dlouhých 53 let. Je to hrozné

číslo. To je jenom krátká vzpomínka k
mým funkcionářským začátkům ve spo-
jitostí s Václavem Pilařem.“  

Václav Zezulka se ještě zmiňuje o koro-
navirových časech: „Je to teď hrozná do-
ba bez fotbalu a sportu vůbec. Žádné pře-
nosy (až na výjimky), není s kým a kde vše-
chno probrat, a tak snad začnu psát pa-
měti, dokud si ještě něco pamatuji. Ale to
bych asi musel mít písařku. Nejsem zručný
písař a na psaní jsem líný…"

(ld)

Proč byl Václav Zezulka sekretářem dlouhých 53 let?

Halové přebory mládeže jsou zrušeny
Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Hradec Králové rozhodl na
zasedání dne 2. 11. 2020 (per rollam) o zrušení pořádání tradičních halových
okresních přeborů mládeže kategorií mladší přípravka, starší přípravka, mladší
žáci a starší žáci, které se měly uskutečnit ve sportovní hale v Předměřicích nad
Labem o víkendech 21. - 22. 11. a 28. - 29. 11. 2020.       (ld)

OFS HRADEC:

Okresní fotbalový svaz Hradec Králové dlouhodobě sleduje, tradičně vyhlašuje
a oceňuje individuální soutěže. Přinášíme pořadí GÓL kanonýrů v soutěžích
dospělých, starších a mladších žáků po nedohraném podzimu soutěžního
ročníku 2020/2021.

GÓL KANONÝŘI OFS HRADEC:

Mezi dospělými kraluje Nun z Kratonoh

Martin Nun (FK Kratonohy) za neúplný podzim zaznamenal 19 branek.
Foto: Lubomír Douděra
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Od roku 1956 začínají psát nové stránky
historie novohradecké kopané, a hlavně
se začala vést systematicky Kronika
oddílu.

O znovuzaložení oddílu kopané ve
sloučené tělovýchově se přičinili
členové oddílu ledního hokeje, kterým
měla být kopaná doplňkovým sportem
v letní přestávce: Bydžovský Lumír,
Bydžovský Jaroslav, Kubec Vratislav,
Kapoun Jan., Holoubek Rudolf, Hájek
Antonín, Hájek Jiří, Rejman Josef, dále
Absolon Luboš, Bednařík Oldřich,
Bednařík Miloslav, Divíšek, Falta,
Klubíčko Ladislav, Píša, Pivokonský
Václav, Rybář, Žák Karel, Čermák,
Kostinec Jiří.

Začínalo se znovu a oddíl musel již po
několikáté prodělávat nemoci začátků.
Byl nedostatek funkcionářů, všechny
funkce, až na předsedu a hospodáře,
vykonávali hráči sami, starali se o in-
ventář i jeho údržbu a uhrazovali si i
výlohy s cestovným a stravným k ut-
káním. Výsledek této houževnatosti
a odvahy byl však pěkný. Oddíl byl
zařazen do nejnižší okresní soutěže do
III. třídy v okrese Hradec Králové. Ačkoliv
měl tým dost potíží nejen se
sestavováním mužstva, umístil se po
ročním působení v soutěži na druhém
místě a tím si zajistil pro rok 1957-58
účast ve vyšší soutěži, tj. ve II. třídě.

V této době byl předsedou oddílu
Jaroslav Kysilka, po něm převzal žezlo
Kulhánek. Další členové výboru Sklenář,
Holoubek, Novák Josef, Zajíček, Žák, byli
v dalších letech nedílnou součástí v dění
fotbalového oddílu.

V roce 1960-1964 hraje oddíl pod

názvem Sokol Nový Hradec Králové
střídavě v okresním přeboru a v I. B třídě
a od roku 1965 je již tým stabilním
účastníkem I. B třídy, skupiny Hradecko.
Sokol Nový Hradec Králové se stal
vítězem okresního kola Českoslo-
venského poháru pro rok 1965!

VELKÉ ÚSPĚCHY
Za velký úspěch novohradecké kopané
z této doby je pokládána účast v 1.A
třídě Východočeského kraje v sezóně
1971-72, účast mládežnických družstev
v krajských soutěžích v osmdesátých
letech a postupem dorostu až do
krajského přeboru v ročníku 1984-85.

Největší osobnosti novohradského
fotbalu v této době byli: Karel Žák, Josef
Novák st., Ing. Ladislav Klubíčko, Josef
Sklenář, Luboš Absolon, Václav Kopecký
a Rudolf Holoubek.

Koncem osmdesátých let dochází k
výkonnostní krizi u všech družstev, která
má za následek sestupy do okresu, u
dospělých dokonce v ročníku 1987-88
až do III. třídy.

PO SAMETOVÉ REVOLUCI
Po sametové revoluci svolali „staří
sokolové“ 5. března 1990 ustavující
valnou hromadu obnovené sokolské
jednoty zúčastnilo se 41 zájemců o
členství, kteří byli informováni o
stanovách ČOS. Byl zvolen výbor a
starosta, kterým se stal Bohuslav
Ondráček.

Všem oddílům Tělovýchovné jednoty
Sokol Nový Hradec Králové (ČSTV) byl
nabídnut vstup do nové Tělocvičné
jednoty Sokol Nový Hradec Králové

SERIÁL - HISTORIE NOVÉHO HRADCE, 2. 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.

(ČOS) a zároveň ve smyslu dohody mezi
ČSTV a ČOS bylo požádáno o vrácení
sokolského majetku podle zákona.
Vedení nové sokolské jednoty se
nedokázalo domluvit s vedením
existující tělovýchovné jednoty stejného
jména. Nedošlo tedy ke sloučení, ale
naopak k rozdělení.
V prosinci 1997 došlo k restituci objektu
sokolovny tělocvičné jednotě Sokol
Nový Hradec Králové. Oddíl kopané
založil samostatný klub FC Nový Hradec
Králové a zbytek oddílů tělovýchovné
jednoty buď zanikl, nebo přešel pod
křídla tělocvičné jednoty
V roce 1993 bylo rozhodnuto rekon-

struovat již nevyhovující travnatou
plochu. Nejprve byla vybudována
náhradní škvárová hrací a následně pak
v roce 1994 započaly práce na
rekonstrukci hlavní plochy. Na podzim
roku 1996 hrají naše týmy již na krásném
zeleném pažitu.

V roce 1997 se stal fotbalový klub
samostatným subjektem. Od 2. ledna
1997 pod názvem FC NOVÝ HRADEC
KRÁLOVÉ. Valnou hromadou klubu byl
zvolen nový výkonný výbor fotbalového
klubu, předsedou se stal Evžen
Zvolánek, který si stanovil jasné
sportovní cíle.

V ročníku 1996–97 muži pod vedením
Ladislava Naara (vedl mužstvo v
podzimní části OP) a Vojtěcha Dlabáčka
postoupili do I. B třídy, což byl počátek
prvního úspěšného kroku po 12 letech.
V soutěžním ročníku 1997–98 byli muži
zařazeni do skupiny „C“ I. B třídy, kde
jako nováček soutěže vybojovali 3.
místo. V této sezóně byl rovněž založen
„B“ tým mužů, který bojoval ve IV: třídě a
skončil rovněž na 3. místě. Dorost
obsadil v OP pěknou 2.příčku. Starší i

mladší žáci po jednoročním účinkování
v I. A třídě sestoupili zpět do okresního
přeboru.

Mladší žáci pod taktovkou Rudy
Holoubka skončili na 6. místě OP. V této
sezóně hráli poprvé svoji soutěž mladší
(7. místo) a starší (7.místo) elévové.
Družstva vedli trenéři Vojtěch Kolář a Jiří
Bonhard.

NÁVRAT PO 30 LETECH
V soutěžním ročníku v I.B třídě
skutečností 1999-2000 přichází k
prvnímu mužstvu trenér Bohumír
Hradský a daný cíl – postup do I.A třídy
se stal po třech letech účinkování v I.B
třídě skutečností. Vytoužený postup byl
podložen nezlomnou vůlí a morálkou
všech hráčů, trenéra i výkonného
výboru klubu. Po čtyřleté poctivé práci
se podařilo vrátit na Nový Hradec A
třídní fotbal po dlouhých 30 ti letech! Co
lepšího si v roce 80. Výročí založení
klubu na Novém Hradci přát?

O tento historický úspěch se zaslou-
žili: Pavel Horák, Daniel Pleskot, Radek
Baďura, Jiří Hofman, Petr Bezdíček, Josef
Samek, Peter Drenko, Jan Slavíček,
Michal Radoň, Aleš Suchý, Martin Bořke,
Vladimír Horák, Libor Rynd, Leoš Karmín,
Aleš Hronek, Jakub Čtvrtečka, Jindřich
Linder, Ladislav Pokorný, Miloš Randa,
Miloš Záruba, a Aleš Felgr.
Výkonný výbor ve složení: Zvolánek-
předseda klubu, Blažek, Bajer, Holoubek,
Josefová, trenéři našich družstev: Kolář,
Bonhard, Holoubek, Ďurech, Píša,
Havránek, Dvořáček, muži vedl Hradský.
K 30. srpnu 2000 má fotbalový klub FC
Nový Hradec Králové celkem 268 členů.
V roce 2000 se slavilo 80. výročí založení

fotbalového klubu na Novém Hradci.

80. výročí oslavili postupem do A třídy

MUŽSTVO DOROSTU 1964-65
stojí zleva: Bartoš Čestmír, Romportl Jaroslav, Lášek Evžen, Trávníček Slavomír,
Kout Pavel, Kozlovský Josef, Koblížek Vladimír, Műller Oldřich, sedí zleva: Novák
„Kapusta“, Zvěřina Josef, Vejvoda Ivan, Mikan Zdeněk, Vlasák Jaroslav, Jušta
Zdeněk, Hrůša Slavomír, Havránek Ladislav

O POSTUP DO 1.A TŘÍDY (SEZÓNA 1971-72) SE ZASLOUŽILI:
stojí zleva: Petr Zajíček, Jaroslav Rohlena, Petr Taišl, Evžen Lášek, Ivan Vejvoda,
Zdeněk Mikan, Jan Kout, Zdeněk Jušta
klečí zleva: Petr Majer, Jiří Kapoun, Josef Novák, Jaroslav Černovský, Jaroslav
Romportl, Ladislav Havránek, Jan Kapoun, chybí studenti: Vladimír Koblížek,
Pavel Kout

OKRESNÍ FOTBAL Královéhradecko



� Sudí z Hradce Králové Pavel Orel zůstal i pro rok 2021 na listině
rozhodčích FIFA. Foto: Archiv OFS HK

� V AM Gnol I. A třídě remizovaly Kunčice v Jaroměři 1:1. V penaltovém rozstřelu
bylu úspěšnější domácí. Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

� Družstvo mladší přípravky MFK Nové Město si
vybojovalo účast ve finálovém turnaji Ondrášovka
cupu. Foto: MFK

�� Starší přípravka Sokola Stěžery hraje okresní přebor, v němž
během podzimu neztratila ani bod.                               Foto: Marcel Tuček

� Mladší žáci Sokola Stěžery vyhráli v okresním přeboru všechny
zápasy.                                                                                        Foto: Marcel Tuček




