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Hradec si vede v sezoně dobře.
Jak zatím hodnotíte druhou ligu?

Vstup do letošní sezony se nám po-
vedl, za to jsme rádi. Druhá liga je ná-
ročná soutěž, bude to všechno ještě
hodně dlouhé, nikdo nemá nic jistého
a každý může porazit každého. Vše je
navíc umocněno dobou covidovou,
kdy podmínky jsou pro všechny ho-
dně složité.
Je postup jasným cílem?

Nechci říkat, že postup je jasným
cílem. Jasné dopředu v životě není nic,
natož ve sportu. Z týmu cítím sílu, ale
úspěch nejde dopředu naplánovat. V
klubu však všichni děláme všechno
pro to, abychom se do první ligy co
nejdříve vrátili.
Neunavuje už vás kauza stadion?
Je to spojená nádoba, stadion a první

liga. Pokud chcete hrát první ligu, tak
musíte mít odpovídající zázemí. Stav
ohledně stadionu neumím moc ovli-
vnit, nyní jsme ale ve fázi, že už věřím
tomu, že příští rok se začne s jeho
výstavbou. 
Kam by se klub posunul, pokud
by měl novou arénu?

Nový stadion může nastartovat no-
vou éru hradeckého fotbalu, což mů-
žeme vidět třeba na příkladu Plzně.
Bez stadionu to byl stále jen klub na
pomezí první a druhé ligy. Nová mul-
tifunkční aréna by měla být pýchou
nejen hradeckých fanoušků, ale i lidí v
celém východočeském regionu, pro-
tože její využití nebude jen pro fot-
balová utkání.
Od mládí jste působil v nižších
soutěžích. Jak na to vzpomínáte?

Šel jsem postupnou cestou, nikdy
jsem neměl nic zadarmo, fotbal jsem
miloval, byl to odmala můj život.
Pocházím z Králova Dvora, v sedmná-
cti jsem tam tehdy začal hrát divizi,
půlce chlapům v týmu jsem vykal.
Byla to úplně jiná doba a soutěž než
dnes, v řadě týmů hráli bývalí ligoví
fotbalisté. Jsou to ale už zaprášené
vzpomínky, je strašné, jak to letí. 
Kopal jste divizi, ale zahrál jste si i
okresní přebor. Nebylo to málo?

Nebral jsem to tak. Měli jsme tady
skvělou partu, byl jsem furt na hřišti,
když to šlo, chodil jsem hrát i za béčko
okresní přebor. Rodiče dbali na to,
abych měl vzdělání, takže jsem k to-
mu studoval, ve 4. ročníku na ČVUT
jsem už pak chodil do práce do sta-

vební firmy, kde si mě připravovali na
práci po dokončení studia. Když jsem
pak udělal státnice a přišel jim říct, že
jdu hrát první ligu, tak byli hodně
překvapení, ale samozřejmě mi to
přáli.
Do ligy jste se dostal hodně
pozdě, že?

Moje kariéra není úplně obvyklá. Do
ligy jsem se dostal poměrně pozdě, až
v pětadvaceti letech. Shodou ně-
jakých náhod a osudu jsem z tehdy
divizního Králováku přestoupil na
Žižkov a to bylo něco neskutečného. V
pětadvaceti jsem přišel do kabiny, kde
byli hráči jako Jaroslav Šilhavý, Jan
Stejskal, Luděk Zelenka, Petr Holota...
Moc jsem si toho vážil, být najednou v
kabině s hráči, na které jsem koukal v
televizi. Byl to můj splněný sen, už od
doby, kdy jsem byl malý kluk.
V lize jste kopal za Žižkov a
Teplice. Co Vám z těch jedenácti
sezon nejvíce utkvělo v paměti?

Prožil jsem krásné období, jak na
Viktorce, tak v Teplicích. Zážitků a
prožitků je samozřejmě hodně, ode-
hrál jsem přes 250 ligových utkání. Pa-
matuji si na první ligový zápas, kdy
jsem nastoupil do druhé půle proti
Liberci a my prohráli 0:3, na svůj první
ligový gól, který jsem dal po rohu
Slavii, na sezonu, kdy jsme s Viktorkou
do posledního kola bojovali o titul, na
soustředění v Kostarice s Teplicemi,
kde v té době byly záplavy. Poznal
jsem spoustu hráčů, kteří se stali mými
kamarády, měl možnost hrát proti
nejlepším hráčům té doby a trénovali
mě špičkoví trenéři, ať už to byl Uličný,
Ščasný, Lavička, Rada, Šilhavý, nebo
již zesnulý Vlastík Mareček. 
V roce 2001 jste se Žižkovem
vyhrál Český pohár. Berete to jako
největší úspěch svojí kariéry? 

Asi ano. V roce 2001 se na Žižkově
sešla neskutečné parta. Byli jsme
všichni takoví skromní kluci. Tým byl
skvěle namixovaný. Do toho trenér
Ščasný, který si přivedl hráče ze Sparty,
kteří na Letné nebyli úplně vytěžovaní.
V semifinále jsme přešli přes Slavii a
pak ve finále porazili Spartu. Sparta
měla tehdy velmi dobrý tým – Jirka
Jarošík, Jirka Novotný, Martin Hašek,
Michal Horňák, Zdeněk Svoboda,
Tomáš Poštulka v bráně, všechno top
hráči. My jim byli rovnocenným sou-
peřem a v prodloužení jsme pak roz-

JIŘÍ SABOU, SPORTOVNÍ ŘEDITEL FC HRADEC:

FC Hradec cílí na postup do první ligy. Co o druhé lize či kauze stadion
říká sportovní ředitel klubu Jiří Sabou?

hodli zlatým gólem. 
Nastoupil jste také k 18 zápasům
v evropských pohárech. Jaké na
to máte vzpomínky? 

Jsou to krásné vzpomínky, s Viktor-
kou Žižkov jsme přešli přes Glasgow
Rangers díky gólu vstřelenému na
hřišti soupeře. V Glasgow na zápas
přišlo 50 tisíc lidí a pro mě je to jeden z
největších fotbalových zážitků. Ná-
sledně jsme pak vypadli s Betisem
Sevilla, kdy nám v domácím utkání
dal gól brazilský mistr světa Denilson.
I v Teplicích jsme odehráli krásné zá-
pasy v pohárech, třeba s Espaňolem
Barcelona. Dokonce mám i jednu
pohárovou branku, v San Marinu
jsem šel sám na bránu a dal gól na
zadní tyč. (usmívá se)
Před příchodem do Hradce jste
pověstný kruh uzavřel v Králově
Dvoře, kde jste nakonec působil i
v trenérské roli. Co je vlastně vaše
parketa? Kouč, nebo sportovní
ředitel?

Tohle jsou věci, které v životě člověk
ne vždy naplánuje. Po konci kariéry, v
pětatřiceti letech jsem se vrátil domů
do Králova Dvora, kde jsem ještě šest
let hrál třetí ligu, a poté i dva roky
trénoval. Byť jsem neměl úplně tre-
nérské ambice, byla to hodně cenná

Z týmu cítím sílu, ale úspěch nejde plánovat

zkušenost, za kterou jsem moc rád.
Když pak přišla nabídka z Hradce
Králové na pozici sportovního ředi-
tele, tak jsem to ani moc dlouho ne-
zvažoval, byť to pro mne z hlediska
odloučení od rodiny není úplně
optimální. Byla to totiž nabídka dělat
profi fotbal, která nepřichází každý
den. Trénování mě hodně bavilo,
neboť jako trenér můžete při utkání
přímo ovlivnit dění na hřišti, je tam
větší adrenalin a jste do zápasu více
vtažený. Ale současná práce na pozici
sportovního ředitele mě naplňuje
mnohem více, neboť mám možnost
ovlivnit skladbu hráčů v týmu a
vůbec tým lidí kolem sebe, byť na
tribuně pak při utkání prožívám
vnitřní muka. 
Zažíváme divnou dobu. Je pauza
od fotbalu pro mládež velký
problém?

Stoprocentně, hlavně pro kluky v
mládeži je to pro některé až deva-
stující. Víme, kolik toho musí obě-
tovat, aby ve fotbale něco dokázali.
Zejména pro stropové ročníky do-
rostu a kluky z juniorky může mít
tohle všechno, kdy v podstatě celý rok
nehrají a pořádně netrénují, fatální
vliv na jejich další kariéru.

(fvk)

Jiří Sabou je sportovním ředitelem Hradce od roku 2018.
Foto: fchk.cz/Michal Petrák
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S dosavadním průběhem se-
zony asi musí panovat spoko-
jenost, že?

Ano, jsme moc spokojeni, ale
pořád se snažíme zůstat nohama
na zemi a odehrát zápas po zápa-
su tak, jak nejlíp umíme. Každo-
pádně máme velkou radost. 
Jak odehraná kola přeboru
hodnotíte?

Myslím si, že jsme odehráli
zápasy, které převyšovaly krajský
přebor a pak zápasy, kdy se nám
úplně nedařilo, ale zvládli jsme
zápas vyhrát bojovností. V tom je
síla našeho týmu. 
Jaké jsou ambice týmu? Sklo-
ňuje se v Polici divize?

Tohle není otázka tak úplně pro
mě. To je otázka pro zkušenější
kluky a vedení klubu, ale byla by
to senzace a myslím si, že by si to
naši fanoušci, za tu neuvěřitelnou
podporu, zasloužili. 
Tým je v Polici velmi kvalitní,

ale většina hráčů je odjinud.
Může to být problém do bu-
doucna?

Police nad Metují je malé město,
tudíž je nereálné sestavit tým je-
nom z místních hráčů. Nemyslím
si, že by to byl problém do budou-
cna. Máme skvělou partu a věřím,
že to tak i zůstane. 
Vy sám jste tým posílil před
letošní sezonou. Jak jste v
klubu zatím spokojený?

Jak už jsem říkal, máme super
partu a kluci mě mezi sebe vzali
hned od prvního okamžiku. Za-
tím jsem velmi spokojený. 
Na hřišti tvoříte stoperskou
dvojici se zkušeným Jandí-
kem. Jak se vám s ním hraje?

Mára je skvělý parťák a
fotbalista. Hraje se mi s ním skvě-
le, vzájemně se podržíme a za-
stoupíme jeden druhého. Hodně
nám pomáhá i Libor Vacho, který
nás dokáže podržet, když jeden z

MIROSLAV ROUTEK, OBRÁNCE POLICE: 

Dlouho oblékal dres pražské Slavie a dokonce figuroval i v mlá-
dežnických reprezentačních výběrech. Fotbalová kariéra Miro-
slava Routka byla velmi slibně rozjetá. Po úspěšně ukončeném
studiu na vysoké škole se však odchovanec Broumova rozhodl
trochu pozměnit své priority a výsledkem byl jeho přesun do
nižší soutěže. Urostlý stoper před letošní sezonou posílil
ambiciózní Polici nad Metují a svou měrou rozhodně přispěl k
aktuální první příčce tabulky. „Zatím jsem tu velmi spokojený,“
říká čtyřiadvacetiletý obránce.    

nás vytvoříme nějakou minelu
(směje se). 
Jaké máte s Policí cíle?
Jsou prosté. Odvádět dobré výko-
ny a bavit naše fanoušky. 
Naposledy jste působil v
Dobrovici. Proč jste se rozho-
dl zamířit do nižší soutěže?     
Ano, v Dobrovici jsem prožil krá-

sné časy. Současně s odchodem z
tohoto klubu jsem dokončil vyso-
kou školu a začal přemýšlet, co
dál. Zda-li ještě zkusit dráhu
profesionálního fotbalisty, nebo
jít někam do světa sbírat životní
zkušenosti. Rozhodl jsem se odjet
do Švýcarska, kde jsem dokázal
spojit fotbal i práci. Po návratu se
mi jako první ozval Kuba Kovář z
Police a teď jsem tu. 
Jak vzpomínáte na působení
v pražské Slavii? 

Byly to nejlepší chvíle mého
života. Byl jsem zde cca osm let a
celá tahle etapa mi určitě dala
nejlepší fotbalové návyky a zku-
šenosti, životní výchovu a spou-
stu skvělých přátel. Na tyhle časy
budu určitě vzpomínat jako na ty
nejzásadnější a nejhezčí, které

Přebor? Pár zápasů bych srovnal s ČFL

Fotbalisté Police mají velkou oporu ve fanoušcích.             Foto: Archiv M. R.

může fotbalista zažít. 
Kam teď směřují vaše fotba-
lové ambice?

Jelikož jsem se rozhodl, že se
budu věnovat především práci,
která doufám zůstane spojena se
sportem, jsou fotbalové ambice
takové, abych v Polici odváděl co
nejlepší výkony. 
Co vám zatím krajský přebor
ukázal?

Že je to kvalitní soutěž, kde je
spousta dobrých fotbalistů. Pár
zápasů, které jsme odehráli, bych
klidně srovnal s kvalitou v ČFL. 

(pvh)

Narozen: 10. dubna 1996 v Rychnově
nad Kněžnou.
Mateřský klub: TJ Slovan Broumov.
Výška/váha: 188 cm, 88 kg.
Oblíbený klub/hráč: SK Slavia Praha/
Thiago Silva. 
Hráčská kariéra: Broumov, SK Slavia
Praha, FK Náchod, Dobrovice, US-
Schluein Ilanz, Police n. M.
Úspěchy: Reprezentace U19, U20, gól
proti Portugalsku.

MIROSLAV ROUTEK

Obránce Police Miroslav Routek působil také v pražské Slavii.
Foto: Archiv M. R.
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Panuje s prozatímními vý-
sledky v sezoně spokoje-
nost nebo jste chtěli více
bodů?

Pokud počítám i dvě pe-
naltová vítězství, zapsali jsme
šest výher z osmi odehraných
utkání. Chtěli jsme se pokud
možno držet nahoře, máme
šestnáct bodů, takže určitě
spokojenost. Trenérovi Jirkovi
Hofmanovi určitě chybí k
úplnému štěstí osm bodů, ale
to se nedá nic dělat (směje se).
Libčany opět patří k fa-
voritům přeboru. Máte
podobné ambice jako v
minulých sezonách?

S klukama a trenérem to
máme nastavené pořád stej-
ně. Chceme se fotbalem hlav-
ně bavit, v týdnu si na tréninku
užít trochu srandy, vybrat ně-
jakou korunu do kasy a o ví-
kendu odjezdit a vyhrát každý
zápas. Na co to bude nakonec
stačit, uvidíme v červnu.
V tomto ročníku to ale, zdá
se, bude složitější. Kdo je
pro vás favoritem číslo jed-
na?

Moc se mi v našem vzájem-
ném zápase líbila Police. Ve-
předu bude určitě Olympia,
Bydžov, daří se Slavii. Míchat
tam tím chceme my. Těším se,
bude to zajímavé.
Jaký je současný tým Lib-
čan?

Já už jsem kluky neviděl tak
dlouho, že vůbec nevím
(smích). Ale vážně, i přes pár
odchodů a příchodů, jsou to

pořád ty staré Libčany. Mix
zkušených hráčů, kteří tomu
dávají klid a humor a pár mla-
dých, protože někdo běhat
musí (smích).
Vy sám už oblékáte dres
„Kohoutů“ poměrně dlou-
ho…

No, jestli se nepletu, tak tu
jedu devátou, možná desátou
sezonu s krátkou odbočkou v
Kaučuku Kralupy. Mám to v
Libčanech prostě strašně rád a
moc si tu vážím lidí, kteří by
mohli trávit svůj volný čas
určitě jinak, než nám rovnat
po zápase smradlavé dresy,
zařizovat autobusy, hřiště,
soupeře v přípravě a tak dále.
Děkuju, chlapi!
Je jasné, že Libčany neob-
hájí titul v Poháru hejtma-
na. Mrzí vás vypadnutí? 

Jojo, určitě mrzí. Vítězství v
poháru pro nás bylo posledně
hodně emotivní a určitě si u-
mím představit to ještě jednou
zažít.
Co čekáte od jarní části, kdy
by se měla dohrávat velká
spousta zápasů?
Jestli se skutečně bude celé ja-

ro hrát systémem středa-nedě-
le, je určitě potřeba zmobilizo-
vat všechny hradecké lékárny
a zařídit si k nim věrnostní
kartičku. Půlka týmu jezdí už
takhle po víkendovém zápase
do úterka na vozíku, takže si
neumím představit, co může v
průběhu jara nastat a s kým to
budeme hrát. 
Libčany nemají umělou

PETR JIŘÍK, KAPITÁN LIBČAN: 

Fotbalisté Libčan, kteří ovládli poslední dvě sezony
VOTROK krajského přeboru, by rádi i v tomto soutěžním
ročníku čeřili vody na čele tabulky. Svěřenci trenéra
Hofmana však už poztráceli šest bodů a aktuálně jim patří
„až“ čtvrtá příčka. Za ambiciózní Policí, novobydžovskou
Cidlinou či hradeckou Slavií. Jak letošní sezonu vidí
kapitán mužstva, zkušený Petr Jiřík?

trávu, může to být nevýho-
da?

To samozřejmě může hrát
roli, pokud přijdeme o výhodu
svého hřiště, ale je to věc, kte-
rou neovlivníme, tedy nemá
cenu nad tím plakat.
Sledujete teď české ligové
soutěže? Jak vidíte šance
Hradce ve druhé lize?

Samozřejmě, obě ligy se
naštěstí zase rozjely. Slavia
vyhrává, takže je všechno v
nejlepším pořádku (usměje
se). V realizačním týmu Hrad-
ce Králové mám shodou okol-
ností tátu, takže dění v klubu
sledujeme celá rodina s vel-
kým zájmem a věřím, že letos
Hradec druhou ligu vyhraje.
Co říkáte na nedávný ú-
spěch české reprezentace?
Jde naše národní mužstvo
nahoru?

Vypadá to tak. I když ještě
není všechno ideální, z kluků
je vidět touha makat jeden za

Středa, neděle? Bude nutné zmobilizovat lékárny

druhého a to, že jsou skutečně
tým.
Kdo ze současných repre-
zentantů se vám nejvíce
líbí?

Umím si představit, že
obrovskou kariéru bude mít
Alex Král, takže řeknu jeho.
Vypadá to, že to má i v hlavě
hozené skvěle, hodně mu
věřím, navíc je mu pořád te-
prve dvaadvacet…

(pvh)

Narozen: 11. července 1985 v Hradci
Králové.
Mateřský klub: FC Hradec Králové.
Hráčská kariéra: FC Hradec Králové, 1.
FK Nová Paka, FC Nový Hradec Králové,
Sokol Lhota p. Libčany, SK Libčany,
Kaučuk Kralupy.
Největší úspěchy: dcera Natálie, po-
stup se Lhotou p./L. do divize, vítězství
v krajském přeboru s SK Libčany (2x),
vítězství v Poháru hejtmana s SK
Libčany.

PETR JIŘÍK

Petr Jiřík je už léta oporou Libčan.                                               Foto: Archiv P. J.



fotbal v kraji                                             strana 7                               regionální fotbalové noviny

Jaké jsou letošní ambice týmu?
Hrát pěkný fotbal, který se bude lí-

bit divákům, pohybovat se ve stře-
du tabulky a tím nedopustit boj o
záchranu. Co se týká zbytku sezony,
určitě budeme chtít pokračovat ve
fotbale, na který se dá dívat a
pokusit se zabojovat o postup.
Jste v Solnici spokojený?

Musím říct, že určitě jsem. Je tu
výborný servis i zázemí, dokonce si
myslím, že jedno z nejlepších v kraji.
Do týmu přišlo několik nových
hráčů, tým se teprve sehrává, ale i
přesto je v Solnici dobrá parta.
V čem je největší síla zdejšího
mužstva? Může zamíchat po-
stupovými kartami?

Velká síla celého týmu je v útočné
fázi, kdy se na třiatřiceti brankách
podílelo hned třináct hráčů. Tým na
postup do krajského přeboru určitě
máme. Pokud navážeme na po-
slední zápasy před koronavirovou
pauzou a budeme se vyvarovat
chyb v defenzivě, tak určitě postou-
píme.
Nelitujete svého odchodu z Ná-
choda? Proč zrovna Solnice?

V Solnici jsem na dohodu obou
klubů. Mělo se jednat o půl rok, kdy
jsem měl týmu pomoci k záchraně
v 1. A třídě, což se i díky koronaviru
povedlo. Poté jsme se dohodli na
dalším působení v Solnici. Nyní bu-
de opět záležet, jak se kluby doho-
dnou. Já bych určitě rád se Solnicí
postoupil do krajského přeboru, ale
co bude dál, na to nedokážu odpo-
vědět.
Jak nyní trávíte nucenou pauzu
od fotbalu? Udržujete se ve fy-
zické kondici?

Věnuji se škole, ale online výuka je
velmi náročná na soustředěnost.
Máme od trenéra individuální plán,
který se snažíme plnit.
Jak vidíte jarní část sezony?
Vzhledem k aktuální situaci se mů-

že stát, že se sezona odehraje napří-
klad jen do patnáctého kola. Bude
tedy záležet na každém zápase,
protože nikdo neví, kdy se to opět
zakáže a bude se postupovat a se-
stupovat dle nedohrané tabulky.
V koronavirovém období se na-
konec alespoň rozběhly ligové

LUBOŠ PAVLÍČEK, ÚTOČNÍK SOLNICE: 

Sedm vítězství z devíti odehraných zápasů. To je bilance fotbalistů
Solnice v dosavadním průběhu letošní sezony AM Gnol 1. A třídy. K
dobrým výsledkům mužstva přispěla i ofenzivní posila Luboš
Pavlíček, autor pěti podzimních branek. „Je tu velmi dobrá parta,“
pochvaluje si jednadvacetiletý forvard s minulostí v České Skalici a
Náchodě.   

soutěže. Kterému týmu fandí-
te?

Pravidelně ligu nesleduju, spíše
české týmy v evropských pohárech.
Slavia má rozjetou skupinu velmi
dobře. Sparta a Liberec to budou
mít velmi těžké postoupit, ale třeba
se jim zadaří. Jinak jsem slávista.
Druhé lize aktuálně kralují hra-
dečtí Votroci. Jak vidíte jejich
šance v letošní sezoně?

Máme tým na postup, můžeme tím zamíchat

Luboš Pavlíček si zahrál za Solnici i proti náchodskému béčku. Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

Hradec má velmi kvalitní mladý
tým. Bude to mít těžké, ale věřím, že
postoupí.
Reprezentace postoupila v Lize
národů do elitní skupiny. Jak se
vám pozdávaly poslední výko-
ny mužstva a co na postup ří-
káte?

Proti Izraeli herně výkon nebyl
moc dobrý, ale výsledkově to naši
zvládli. Proti Slovensku česká re-
prezentace ukázala i herní kvalitu,
ale prověří je až silnější soupeři na
Euru nebo zápasy v elitní skupině
Ligy národů.
V posledních týdnech se hodně
píše o ex-slavistické dvojici Sou-
ček, Coufal. Co soudíte o jejich
angažmá v Premier league?

Jsou to oba velcí bojovníci s
velkým fyzickým fondem. Jestli
budou pokračovat v dobrých vý-
konech, ozvou se zvučnější velko-
kluby. (pvh)

Narozen: 1. října 1999.
Hráčská kariéra: SK Rozkoš Česká
Skalice, FK Náchod, SK Solnice.
Úspěchy: Vítěz krajského přeboru
2017/2018, Vítěz poháru hejtmana
KHK 2017/2018, nejlepší střelec 1. A
třídy 2018/2019.

LUBOŠ PAVLÍČEK

Před příchodem do Solnice působil Luboš Pavlíček v Náchodě.
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý
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Je postup na MS ve futsale
vaším dosavadním největším
sportovním úspěchem? 
Určitě ano. Dostat se na mistrov-

ství světa je obrovský úspěch, o
kterém se mi nezdálo ani jako
malému. Jsem za to strašně rád.
V Chorvatsku jste nehrál, pak
mělo být několik hráčů pozi-
tivních na koronavir. Kdy jste
se dozvěděl, že do odvety na-
stoupíte?

Zas tolik pozitivních hráčů
nebylo, což bylo dobře. Bohužel
jsem mezi nimi byl já a nemohl
jsem odcestovat do Chorvatska. V
neděli na testech jsem byl stále
pozitivní, proto jsem šel na testy
ještě ráno v den zápasu a čekal na
výsledky. Dobrou zprávu jsem se
pak dozvěděl asi tři hodiny před
zápasem.
Byl jste před takhle vypjatým

utkáním nervózní?
Nějaká nervozita tam před zá-

pasem samozřejmě byla, ale byl
jsem hrozně rád, že můžu vůbec
nastoupit a moc jsem se na
utkání těšil, takže to nebylo tak
hrozné.
V nominaci byl i váš bratr Pa-
vel, jenže nakonec do zápasu
nastoupit nemohl, prý rozho-
dovaly minuty?

Bratr podstoupil úplně stejný
proces. I on šel v den zápasu na
testy, ale měl neprůkazný test,
proto se muselo čekat déle na vý-
sledky. Dvacet minut po uzávěrce
soupisky se dozvěděl, že je také
negativní. Takže vlastně nehrál
kvůli negativnímu testu.
Čím jste podle vás udolali
Chorvaty? 
Podle mě to bylo bojovností a tý-

movou hrou. Chorvaté měli lepší

DAVID DROZD, ÚTOČNÍK LOKOMOTIVY HRADEC: 

Je obávaným kanonýrem v AM Gnol I. A třídě, kde se svým dvoj-
četem Pavlem nastupuje za hradeckou Lokomotivu. David
Drozd teď však zažil obrovský úspěch ve futsale. S národním vý-
běrem se mu podařilo postoupit na mistrovství světa, které se
bude hrát příští rok v Litvě. Drozd zasáhl do odvety barážového
dvojutkání s Chorvatskem, kterou Česká republika vyhrála na
penalty, čímž si vybojovala postup.  

individuality, ale my hráli více ja-
ko tým, dobře bránili a své šance
jsme dokázali využít. A samo-
zřejmě štěstí v tom hrálo také
svou roli. Penaltový rozstřel je lo-
terie a my byli tentokrát šťastněj-
ší.
Pojďme k fotbalu, jak hod-
notíte podzim z pohledu hra-
decké Lokomotivy? 

Musím říct, že jsme chtěli být v
tabulce určitě výš. Ztratili jsme
hodně zbytečných bodů. 
Věříte, že se letošní sezona
stihne na jaře dohrát? 

To si vůbec netroufám odhado-
vat. Musely by se pravděpodobně
hrát zápasy i během týdne, což
by spoustě týmům dělalo pro-
blémy se sestavou. Sám jsem zvě-
dav, jak to celé dopadne.
Jak moc zpětně mrzí loňský
ročník, kdy jste měli našlá-
pnuto na postup, ale bohužel
pro vás se sezona nedohrála?

Určitě nás to všechny mrzí. Měli
jsme hodně slušný náskok a trou-
fám si říct, že bychom ho už
udrželi a postoupili. Bohužel se
vše zavřelo a bylo hotovo. Ale ta-

O tomhle se mi nezdálo ani jako malému

David Drozd oslavil s českou futsalovou reprezentací postup na mistrov-
ství světa. Foto: FB D. D.

kových týmů, co na to doplatily,
bylo více a určitě se to vzhledem k
dané situaci udělat muselo, takže
to neberu jako křivdu.
Máte ještě nějaké vyšší fotba-
lové ambice, nebo upřed-
nostňujete futsal?

Futsal je prioritou. Fotbalové
ambice šly tedy stranou. Každo-
pádně chci vyhrávat co nejvíce
zápasu a pomoci k dosažení cílů
Lokomotivy. 
Lvíčata postoupila na mi-
strovství Evropy, sledoval jste
jejich cestu za postupem?

Pravdou je, že jsem to úplně
nesledoval. Některé zápasy jsem
viděl v televizi, ale určitě ne
všechny.
Fotbalisté Hradce vedou
druhou ligu, věříte, že se jim
povede postoupit?
Přál bych jim to a budu jim držet

palce. Myslím si, že v takovém
městě jako je Hradec Králové, by
se měla hrát první liga. Lidi zde
na fotbal vždycky chodili a pod-
porovali ho. Tým na to mají
kvalitní, tak doufám, že to klap-
ne. (vek)

David Drozd hraje A třídu za hradeckou Lokomotivu.        Foto: Archiv D. D.
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Jak v Miletíně zpětně hod-
notíte podzimní část sezony? 

Šesté místo po podzimu je pro
mě vcelku zklamání, mohli jsme
mít minimálně o čtyři body více a
pohybovat se mezi nejlepšími
třemi, jenže nás zradila koncovka
a na lepší umístění to bohužel
nebylo.
Co za trápením v koncovce
stálo?
Bohužel nás to doprovázelo delší

dobu. Měli jsme v zápasech
hodně šancí, ale prostě to tam
nepadalo, což se ve fotbale stává.
Devět gólů v devíti zápasech
hovoří za vše.
Naopak vy jste příliš neinka-
soval. Jak jste spokojen se
svými výkony?

Naše defenziva je vždy jedna z
nejlepších v soutěži. Ustálená
obranná řada, která si rozumí. Na

mých výkonech se vždy dá co
zlepšovat, ale spokojený jsem.
Jaké jsou cíle pro jarní část
sezony? 
Rozhodně nastřílet více branek a

získat co nejvíc bodů.
Věříte, že se vše na jaře stihne
dohrát? 
Musíme věřit. Bude to prodlouže-

ná sezona, kdy se odehraje o čtyři
utkání více, alespoň bude zají-
mavější sledovat, jak kdo si poradí
s větším počtem zápasů.
Z A-tým v I. B třídě chytáte, ale
chodíte si kopnout i za béčko
do okresní třídy, kde v útoku
sázíte jednu branku za dru-
hou. Táhlo vás to vždy dopře-
du? 

Áčko je pro mě samozřejmě
prioritou. Za rezervní B-tým si
vždy rád jdu zahrát, to že se
podaří vstřelit branku, za to jsem

MIROSLAV RICHTER, GÓLMAN MILETÍNA: 

Jednoznačně patří mezi nejlepší gólmany v JAKO I. B třídě.
Brankář Miletína Miroslav Richter prošel mládežnickými centry
v Hradci Králové a Pardubicích, odkud má skvělé základy. S
podzimní částí sezony však příliš spokojený nebyl. Jeho tým
trápilo zakončení, proto je až na šestém místě tabulky skupiny
A, přitom před sezonou chtěl bojovat s nejlepšími. „Jaro bude
dlouhé, pokud se zlepšíme v koncovce, tak se do čela můžeme
dotáhnout,” věří Richter.

velmi rád. Jako malý jsem začínal
v útoku, ale nakonec vyhrála
branka.
Jsou rozdíly mezi soutěžemi
markantní?
Rozdíl tam určitě je. Taktické po-

kyny a rychlost hry jsou asi hla-

Nepadalo nám to tam, to se ve fotbale stává

V útoku! Miroslav Richter pouze nechytá, za rezervu Miletína nastupuje v
útoku. Foto: Iva Reichlová

vní.
V mládeži jste chytal v FC Hra-
dec Králové, působil jste i v
Pardubicích, jak na tyto roky
vzpomínáte? 

Hradec mě od mala vychovával
a naučil mě fotbal. Pardubice mě
postupně připravily na dospělý
fotbal. Jsem rád, že jsem těmito
kluby mohl projít a získat základy
fotbalu ve větších klubech.
Jaký je váš největší fotbalový
zážitek z těchto let? 

Největší fotbalový zážitek byl,
když jsme pro nadcházející mlá-
dežnické týmy udrželi doroste-
neckou ligu v Pardubicích. Po
vyhrané baráži. To mi utkvělo v
paměti.
Máte v české lize nějaký oblí-
bený tým a kdo podle vás zí-
ská letos titul? 

Můj oblíbený klub je Slovan
Liberec a letos titul vidím nejspíš
pro Slavii.
Hradci se daří ve druhé lize,
postoupí? 

Hradec letos boduje v jednom
zápase za druhým a myslím, že
pokud zvládne i jaro, tak po-
stoupí.

(vek)Miroslav Richter je stálicí Miletína mezi třemi tyčemi.        Foto: Archiv M. R.
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Podzim se nestihl dohrát, ale
musím se zeptat, jak jste s ním
spokojen?

O stoprocentní spokojenosti se
rozhodně mluvit nedá. Popravdě
jsem naše výkony, bodový zisk a
postavení v tabulce čekal o něco
výše. Na mysli mám utkání s Pře-
pychami, v němž jsme na domácí
půdě měli zvítězit. Mezi cenná
vítězství řadím utkání s fotbalově
vyspělou rezervou Třebše, kde
nám pomohlo v závěru utkání i
štěstí.
Vám osobně se dařilo, nasázel
jste sedm branek, to musí tě-
šit?

Samozřejmě. Jako každého fot-
balistu mě vstřelená branka těší.
Nutno ale říci, že vstřelení většiny
gólů, je vrchol pyramidy a stojí za
tím celý tým. Škoda nepromě-
něných šancí.
Patří vám osmé místo, kde
byste chtěli být na konci se-
zony?

Pro meziříčský fotbal je zlatý
střed jako kovaný, ambice na po-
stup nemáme. Postavení na vyš-
ších příčkách tabulky by nás ale
potěšilo. Myslím si, že na ně má-
me. To jsme už v minulosti doká-
zali potvrdit.
Jaké jsou v Českém Meziříčí
podmínky pro fotbal?
Za mě musím říci, že na vesnický

fotbal jsou podmínky nadstan-
dardní. Skvěle připravená hrací
plocha, nová závlaha, osvětlené
vedlejší hřiště, velká kabina i do-
stačující tréninkové pomůcky. Sa-
mozřejmě můžeme hledat mou-
chy v zázemí, společných spr-
chách, tribuně - vše ale prochází
postupnou rekonstrukcí.
Věříte, že se letošní sezona
dohraje, nebo nás koronavir
bude „otravovat“ i na jaře?

Uvidíme, jak se situace bude
vyvíjet. Rozhodně si myslím, že se
nestihnou dohrát všechna utká-
ní, pokud se neposune začátek

ONDŘEJ JEŽEK, ÚTOČNÍK ČESKEHO MEZIŘÍČÍ: 

Patří mezi výrazné osobnosti týmu Českého Meziřičí. Ondřej
Ježek dokázal ve zkrácené podzimní části bojů ve skupině B
JAKO I. B třídy nastřílet sedm branek. Hlavně díky nim jeho tým
přezimuje na osmém místě tabulky. Ježek prošel mládeží v
Hradci Králové, teď už však vysoké fotbalové ambice nemá.
„Nejsou velké, chci být hlavně zdravý a pomáhat týmu,” říká
šestadvacetiletý borec. 

sezony.
Znamenalo by to, že se musí
stihnout odehrát 15 utkání, je
to podle vás reálné?
Za sebe říkám, že spíš ne.

Jaké jsou vaše osobní am-
bice?

(Směje se) Osobní ambice už
moc velké nejsou, prioritou je pro
mě hrát fotbal, být zdravý a na

Na vesnický fotbal máme podmínky nadstandardní

Mládeží prošel Ondřej Ježek v Hradci Králové, zkušenosti čerpá doteď. Foto: Archiv O. J.

hřišti odvádět výkony, které bu-
dou přínosem pro tým.
V mládeži jste působil v FC
Hradec Králové, jak na tyto
roky vzpomínáte?

S větším odstupem času vzpo-
mínám stále radši. Léta v Hradci
byla pro můj fotbalový růst zá-
sadní, ze zkušeností z žákovské i
dorostenecké ligy těžím doteď.
Nejraději vzpomínám na rok v
Rychnově, kde se dařilo mně
osobně i celému týmu. Sedla mi
celá parta kluků i trenéři. Pro mě
nejlepší fotbalový rok v žákovské
kategorii.
Profesionální sport se znovu
rozběhl, sledujete první ligu,
komu fandíte a kdo vyhraje
titul?

Samozřejmě sleduji, jsem
velkým fanouškem Sparty a přeju
jí i titul.
Máte oblíbený světový tým?

Na jeden světový tým nedokážu
ukázat, mám ale oblíbené hráče,
kterým přeji výhru, tudíž sympa-
tizuji i s týmy, ve kterých působí.
Jedná se o české hráče působící v
zahraničí. Mám rád fotbalové
ikony, jako jsou Cristiano Ronal-
do, Zlatan Ibrahimovič a další.

(vek)

Ondřej Ježek z Českého Meziříčí nasázel na podzim v JAKO I. B třídě sedm
branek. Foto: Archiv O. J.
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Bohužel se všechny soutěže po
třetí ligu zastavily a dohrávat
by se měly na jaře, co jste na to
v říjnu říkal?

Samozřejmě jsem z toho nebyl
moc nadšený. Stejná situace nasta-
la na jaře. Když fotbalista přestane
hrát a vypadne z tréninkového
tempa, tak to není moc dobře. Nej-
víc se posouváme tím, že hrajeme
zápasy, když je nemůžeme hrát, je
velice těžké se zlepšit. Navíc v tomto
věku potřebujeme především zápa-
sové vytížení, je to vážně špatné.
Stihne se sezona podle vás do-
hrát? 

To nedokážu říci. Samozřejmě zá-
leží, jestli nepřijdou zase nějaká
opatření, která by nás znovu ome-
zovala. Ale musíme věřit, že se roč-
ník dohraje.
Vaše podzimní hodnocení vý-
sledku rezervy Hradce Králové
v třetí lize? 

Po prvních čtyřech kolech jsem byl
vcelku nadšený. Abych řekl pravdu,
po našich přípravných zápasech

jsem vůbec nečekal, že budeme mít
osm bodů. Pak ale nastal zlom a
vůbec se nám nedařilo. Myslím si,
že náš největší problém je v pře-
chodové a útočné fázi. Nejsme vů-
bec produktivní, když nedáme gól,
tak nemůžeme vyhrát.
Co do jara zlepšit? 

Jak už jsem zmínil v předešlé otá-
zce. Je potřeba zpřesnit přechodo-
vou fázi a jednoznačně zvýšit pro-
duktivitu. Bez toho nebudeme vy-
hrávat. Taky se mi zdá, že ke konci
většinou začneme odpadávat fyzi-
cky, proto si myslím, že je potřeba
zlepšení i po této stránce. Musíme
být na sebe přísní, jen tak se
můžeme posunout a zlepšit.
Jak v těchto dnech trénujete? 

Podmínky jsou velice náročné pro
všechny. Jak už pro trenéry, tak i pro
nás. Je potřeba se udržovat. Cho-
dím pravidelně běhat, také si za-
cvičím, ale jen s vlastní vahou, jeli-
kož posilovny jsou zavřené. Myslím,
že je to spíše náročné psychicky než
fyzicky. Všichni jsme zvyklí na ten

DANIEL FINĚK, OBRÁNCE HRADCE B: 

Na svém kontě má už druholigové starty, minulou sezonu si
vyzkoušel angažmá ve Varnsdorfu, podzim už strávil zase v Hradci,
kde nastupoval za třetiligovou rezervu. Současná situace však
Danielu Fiňkovi v rozvoji svého talentu neprospívá. V amatérských
soutěžích se totiž nemůže ani společně trénovat, proto nezbývá nic
jiného než individuály. Jaké má dvacetiletý borec ambice a co říká
na současnou situaci?

každodenní režim tréninků. Když z
toho vypadneme na delší dobu,
tak nám to začne chybět a není to
moc dobré. Přece jenom trénink na
hřišti s klukama je nejlepší.
Jaké jsou vaše fotbalové am-
bice? 

Ty mám stále nejvyšší. Samozřej-
mě bych si chtěl zase zahrát za hra-
decké áčko. Kdyby tudy cesta ne-
vedla, tak by záleželo na spoustu
okolnostech. Studuji také vysokou
školu a momentálně ji chci dostu-
dovat. V budoucnu si chci určitě
zahrát aspoň naši první fotbalo-
vou ligu.
Už dříve jste hrál v druhé lize za
Hradec, minulou sezonu jste
byl však na hostování ve Varns-
dorfu. Co vám tato zkušenost
dala?
Jsem velice rád za hostování. Zku-

sil jsem si, jak to chodí v jiném klu-
bu a nesmírně si vážím této zkuše-
nosti. Myslím si, že mě to posunulo
po fotbalové stránce, tak i po té
lidské.
Popište největší rozdíly mezi
profesionální druhou ligou a
ČFL?

Největší rozdíl je určitě v rychlosti.
Druhá liga je o dost rychlejší a skok
mezi třetí a druhou ligou je obrov-
ský. Samozřejmě tréninky s profesi-
onálním týmem jsou také kvalit-
nější, více vás to připraví na těžké
zápasy. Také přístup trenérů a

Situace není dobrá, v tomto věku potřebujeme hrát zápasy

Talentovaný obránce Daniel Finěk má na svém kontě zápasy za
mládežnické reprezentace. Foto: Archiv D. F.

některých hráčů je jiný. V podstatě
je to profesionální soutěž a je to
jejich zaměstnání, proto se k tomu
přistupuje jinak.
Často jste nastupoval v mládež-
nických reprezentacích, před-
pokládám, že takové zkušeno-
sti se do budoucna mohou ho-
dit a lze z nich čerpat? 

Každá zkušenost je dobrá,
obzvláště na mezinárodní úrovni.
Je vidět velký rozdíl například mezi
týmem Holandska a mezi námi.
Hráči jsou tam odmalička vycho-
vávaní pro nejvyšší holandskou
soutěž a my zde jen pro tu naši.
Určitě vám to dokáže otevřít oči,
jak na tom je český fotbal.
Áčku Hradce se v letošní se-
zoně daří, když vévodí druhé li-
ze, vybojuje se podle vás v
Hradci znovu první liga?
Jsem moc rád, že se klukům takhle

daří. Já věřím, že ano. Myslím si, že
tým je silný a má na to. Snad jim
forma vydrží i po této pauze a
dotáhnou tuto sezonu do úspě-
šného konce.
Jak daleko je pro vás v tuto
chvíli dostat se do A-týmu?  A je
to váš nejbližší cíl?

Na tuto otázku teď nedokážu od-
povědět. Já si jen přeji, abychom
zase mohli začít hrát fotbal, pro-
tože bez toho se do A-týmu nedo-
stanu. Je to momentálně můj nej-
bližší cíl. (vek)

Daniel Finěk nastupuje za rezervu FC Hradec Králové ve třetí lize.
Foto: www.fchk.cz
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Jak jste zatím s odehranými
zápasy spokojený?

Vstup do sezony nám vyšel nad
náramně - tři vítězství proti silným
soupeřům, kdy při nás stálo potřebné
štěstíčko. V posledních venkovních
zápasech jsme naopak získali jen
jeden bod, přestože v našich silách
bylo rozhodně víc. Bral bych o dva, tři
body víc, ale to vám odpoví asi každý
trenér.
Dvůr je tradičním účastníkem
divize C. Jaké jsou letos cíle
týmu?

V klubu se chceme fotbalem
především bavit, užívat si sportování
a přátelství. Chceme hrát atraktivní
fotbal a potvrdit divizi ve Dvoře
Králové nad Labem i pro příští
ročníky. To asi zní hezky, ale kdo mě
zná, ví, že za tím je schovaný
obrovský kus práce a dřiny.
Jak těžké bude po dlouhé pauze
opět naskočit do fotbalového
rytmu?

Poslední dva ročníky jsou velmi
specifické, ale jsem přesvědčen, že po
nucené pauze do zápasového i
tréninkového rytmu naskočíme bez
problémů.
Snažíte se nějak hráče na dálku
nabádat, aby se udržovali v kon-

dici? Nebo to necháváte na
každém z nich?

Zcela to ponechávám na hráčích.
Věřím v jejich inteligenci. Každý
potřeboval něco jiného, takže jsme to
řešili individuálně. Zranění a ne-
mocní hráči dostali prostor pro léčbu.
Zde jsem radil, ať léčbu a odpočinek
skutečně dodrží a nic neuspěchají.
Ostatní vědí, co potřebují. Doporučil
jsem odpočinek od fotbalu a pro-
vozování jiných sportů. Těžko
stanovit individuální tréninkový
plán, když nevíte, kdy má být spor-
tovec připraven k podání výkonu.
Co čekáte od dalšího průběhu
letošní sezony?

Podle posledních informací bude
soutěž pokračovat od 30. ledna 2021
a mělo by se na jaře odehrát 22
utkání. Tak to je slušná porce na
amatérské úrovni. Důležité bude mít
dostatečně široký kádr. A nebo mít
štěstí, že se nám vyhnou nemoci a
zranění. Na to se ovšem nemůžeme
spoléhat. Musíme být připraveni. A
my budeme. Nikdo ovšem neví, jak to
vše bude probíhat. Poslední rok
ukázal, že možné je úplně vše.
Jak jste spokojený se složením
současného týmu? Někteří hráči
před sezonou z klubu odešli,

JIŘÍ KUNEŠ, TRENÉR DVORA KRÁLOVÉ:

někteří naopak přišli...
Na jaře nám odešlo sedm hráčů.

A nahradit je nebylo vůbec jedno-
duché. Nikdo nevěděl, co bude.
Trochu jsme změnili filozofii. A šanci
dostali kluci ze širšího kádru, B
mužstva i dorostu. V té době nám
nikdo nevěřil. A zde se ukázal
obrovský charakter kluků, kteří
zůstali. Semkli jsme se. Kluci makali,
dřeli. Stáli za mnou. Táhli jsme za
jeden provaz. Za to jim patří
obrovské dík a poklona. Tým doplnili
jen Matěj Jahoda z Náchoda a Jakub
Mazánek z Jablonce nad Nisou.
A proto jsem měl strašnou radost,
když jsme první tři zápasy vyhráli.
Následně nás doplnili kluci ze Srbska,
a to jsou fotbalisti na míči nesku-
tečně dobří. Věděl jsem, že když
přijmou naši herní filozofii za svou,
bude to obrovský přínos pro tým.
Jak moc vám fotbal chybí?
Sledujete alespoň ligové dění?

Tréninky, zápasy, parta – to mi
chybí. Starosti kolem toho všeho - to
mi nechybí. Fotbal sleduji v ČR na
všech úrovních. V Evropě především
první a druhé ligy. Nyní samozřejmě
jen v TV. Herní systémy, rozestavení,
posouvání atd. To je to, co mě zajímá
a baví. Nejlépe to je ovšem vidět
přímo na stadionu. Rád cestuji a vždy
se „náhodou“ hraje poblíž fotbal.
Mimo severu jsem tak na fotbale byl
snad všude v Evropě.
Jste stále hráčem Velkého Poříčí.
Chcete ještě aktivně hrát nebo už
se plánujete věnovat pouze
trenérské práci?

Letošní sezona? Budeme připraveni

Jiří Kuneš dohrával kariéru v dresu Velkého Poříčí.                                                                                             Foto: Archiv J. K.

Za poslední rok jsem už toho moc
neodehrál. Při trénování si fotbalu
užiju dost. Takže myslím, že jako
trenér ano a jako hráč ne. Jinak
sportovec jsem tělem i duší, ale v létě
jdu raději lézt do skal nebo na kolo. V
zimě už se těším na běžky a skialpy.
No a celý rok běhám, ale z téhle
záliby moji hráči nadšeni nejsou
(usměje se).

V roli hráče jste prošel hodně
kluby, zahrál jste si vyšší
soutěže. Na jakou sezonu či
angažmá vzpomínáte nejraději?

No, vzpomínám na malého kluka,
který běhal za míčem v Meziměstí a
Broumově. V mužích jsem hrál za
Náchod, kam jsem se i přestěhoval, a
to byly po fotbalové stránce krásné
časy. Vyhráli jsme divizi. V ČFL se
přiblížili postupu do druhé ligy. Na
zápasy chodilo přes 1000 diváků.
Pohárová utkání, kdy jsme
remizovali se Slavií, Libercem
sledovalo přes 3000 diváků. Tak to
pro toho kluka z Meziměstí byla
paráda a splněný sen. V mužích jsem
ještě hrál divizi za Týniště nad Orlicí a
na stará kolena v Trutnově. Tam
jsem si to náramně užíval. Super
trenér a skvělá parta. No a dnes
paradoxně trénuju ve Dvoře Králové
nad Labem, takže nádhera a moc za
to děkuju.
Co říkáte na nedávný úspěch
české reprezentace?
Reprezentaci samozřejmě fandím a
přeju, ať se děje cokoliv. Poslední rok
se na to dá i koukat. Kluci to umí a
hlavně chtějí. A když fotbalista maká
a chce, tak vše ostatní odpouštím.

(pvh)

Narozen: 27. února 1975 v Broumově. 
Hráčská kariéra: 
Meziměstí, Broumov - mládež, Náchod,
Týniště nad Orlicí, Trutnov – muži.
Trenérská kariéra: 
Náchod (mládež), FK Náchod, Olympia
Hradec Králové, Dvůr Králové nad
Labem (muži).

JIŘÍ KUNEŠ

V roli aktivního hráče toho zažil hodně. Zahrál si ČFL i divizi a v
pohárových duelech změřil síly s ligisty. Dnes se už Jiří Kuneš,
fotbalista s minulostí v Náchodě, Týništi nad Orlicí či Trutnově, věnuje
hlavně trénování. Aktuálně vede divizní Dvůr Králové, který před
startem letošní sezony prošel výraznou obměnou kádru. Na výkonech
a výsledcích však hráčské zemětřesení znát příliš nebylo. Do
koronavirové pauzy parta kolem zkušeného Karala získala jedenáct
bodů, což znamená umístění ve středu prozatímní tabulky divize C.     



Myslím si, že potenciál tu máme.
Většina kluků hraje pospolu už delší
dobu a někteří spolu začínali už v
mladší přípravce. Však jsme zde
vychovali spoustu hráčů, kteří dnes
hrají v Trutnově a jsou pro klub
přínosem. Také musím říct, že velký
podíl na jejich růstu má i to, že už
čtvrtým rokem hrajeme krajskou
soutěž, kde máme možnost
konfrontace s týmy z velkých klubů,
jako je Vrchlabí, Jičín a v minulosti
pak třeba Náchod a MFK Trutnov. 
Jak moc s fotbalem zahýbá
koronavirová pauza? Co může
způsobit?
Popravdě řečeno nevím. Doufám, že

to všichni zvládneme tak jako na jaře
a vše se vrátí do starých kolejí, jak
tomu bylo před rokem. Myslím však,
že to budou mít kluby těžší po
finanční stránce. Zvláště v nižších
soutěžích, kdy jsou kluby závislé na
finanční podpoře od obcí a malých
sponzorů, kteří jsou z hlediska
ekonomické situace ve finanční tísni.
Dal jste hráčům nějaký plán pro
trénování doma?

Ano, hráči dostali individuální plán,
který by měli plnit a vždy posílat, co v
ten daný den odtrénovali. Zejména se
jedná o posilovací a protahovací
cvičení, průpravná cvičení s míčem. V
neposlední řadě pak také chceme,
aby byli co nejvíce na čerstvém
vzduchu (výběh, jízda na kole nebo i
delší procházka). Samozřejmě, že to
nenahradí týmový trénink nebo
fotbalové utkání, ale myslím si, že i
takto se hráči učí samostatnosti a
určité zodpovědnosti.
Jak v Mladých Bukách obecně
funguje mládež?

Když si vzpomenu, jak jsem v klubu

začínal a měli jsme jednu kategorii
mladší přípravky a v ní deset hráčů,
tak momentálně disponujeme čtyřmi
mládežnickými kategoriemi s cca
pětapadesáti hráči.
Jaké máte podmínky pro
trénování?

Musím říci, že na „vesnický fotbal“
máme podmínky velmi kvalitní. Klub
se o nás stará opravdu skvěle. A nejde
jen o tréninkové vybavení v podobě
pomůcek, míčů, tréninkového a
zápasového oblečení pro hráče, ale i
o každoroční soustředění, které nám
zařizuje. V neposlední řadě je tu i
super zázemí. V loňském roce
proběhla dostavba nových kabin a
umělého osvětlení travnatého
tréninkového hřiště, na kterém má
obrovský podíl městys Mladé Buky.

(pvh)
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Odehraná kola sezony vám
poměrně vyšla. Panuje spoko-
jenost?
Určitě. Před sezonou jsme si dali za cíl

skončit do druhého místa a tím si
zajistit postup do jarní finálové
skupiny, kde bychom měli možnost
poměřit síly s nejlepšími týmy v kraji.
Bohužel nás opět zasáhl koronavirus
a soutěže byly přerušeny. Uvidíme,
jak se vše vyvine a jaké bude rozdělení
skupin v jarní části soutěže. 
Aktuálně vedete tabulku krajské-
ho přeboru. 

Dokázali jsme z šestnácti utkání
čtrnáctkrát zvítězit. Na druhou stranu
ale musím podotknout, a to ke vší
úctě k soupeřům, že jsme kvalitní a
vyrovnaná utkání odehráli jen s
týmem Vrchlabí a posléze i s týmem
Nové/Staré Paky. Ale jak hráčům
říkám, nikdy není slabého soupeře a
ke každému utkání musíme
přistupovat zodpovědně a hlavně mít
radost ze hry. Proto bych byl rád,
kdyby se soutěž dohrála a třeba se
nám povedlo skončit do druhého
místa a mít tu možnost konfrontace s
jinými kvalitními týmy.
Co je pro vás jako pro trenéra
nejdůležitější?

Stěžejní pro mě je, když vidím, jak
hráči přistupují k tréninkům a
zápasům. Na každém tréninku je z
kluků cítit, že fotbal hrají s láskou,
mají chuť se zdokonalovat a při-
stupují k tréninkům velmi zod-
povědně. A to vše se pak přenáší do

zápasů, kde je vidět, s jakou chutí
vstupují na hřiště a každou minutu co
tam jsou, si užívají a vždy chtějí uspět.
Ale hlavní je, že jsme parta
kamarádů, co mají rádi fotbal.
Na čem při tréninku nejvíce
pracujete?
Řekl bych, že nejdůležitější je kontakt

s míčem. Proto se nejvíce zamě-
řujeme na průpravná cvičení a hru.
Ale protože jsme stále ve věku, kdy se
hráči rozvíjí, tak nezapomínáme na
koordinaci, a co si myslím, že je
opravdu důležité, jsou protahovací
cvičení, na které se často zapomíná.
Zvláště při tělocviku ve školách.
Kolik máte v kategorii mladších
žáků aktuálně hráčů?

Aktuálně máme patnáct hráčů, což
je pro tuto kategorii dostačující.
Avšak od nového soutěžního ročníku,
kdy se přesuneme do kategorie
starších žáků a nadále bychom rádi
působili v krajském přeboru, je tento
počet malý. Proto se budeme snažit
mužstvo doplnit.
Jak dlouho už u týmu působíte?
Sedmým rokem. První dva roky jsem

působil jako asistent u trenéra
Leopolda Švandy, který mě hodně
posunul v mojí trenérské kariéře. Po
jeho odchodu do týmu MFK Trutnov
jsem převzal tým, který momentálně
vedu se svým asistentem Mírou
Janasem a trenérem brankařů
Lukášem Birkou.
Vidíte v současném týmu
potenciál do budoucna?

Michal Dvořák vede mladší žáky
Mladých Buků.

Foto: Archiv M. D.

MICHAL DVOŘÁK, TRENÉR ŽÁKŮ V MLADÝCH BUKÁCH: 

U týmu působí již sedmým rokem, a i když koronavirus letos již
podruhé vystavil soutěžím stopku, stihl si užít spoustu fotbalové
radosti. Trenér Michal Dvořák vede s mladšími žáky v Mladých Bukách
skupinu A krajského přeboru a doufá, že jeho svěřenci na jaře poměří
síly s nejlepšími.     

Z kluků je cítit, že fotbal hrají s láskou

Mladší žáci Mladých Buků hrají krajský přebor.                                                                                                  Foto: Robert Feješ

Narozen: 27. října 1977.
Hráčská kariéra: 
FK Poříčí, SK Horní Staré Město, MFK
Trutnov, TJ Rudník, TJ Sokol Staré Buky,
SK Janské Lázně, FC Mladé Buky.
Trenérská kariéra: 
FC Mladé Buky, výběry OFS Trutnov.
Největší hráčské úspěchy: 
Působení v klubu TJ Rudník (KP mužů -
2005, 2009), FC Mladé Buky - postup do
1. B třídy. 
Největší trenérské úspěchy: 
Fakt, že může předávat zkušenosti
mladším generacím.

MICHAL DVOŘÁK
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Prosazujete se v prvním týmu.
Měl jste takové plány před
sezonou?

Konkrétní plány jsem před sezo-
nou neměl. To, že jsem byl oslo-
ven přiřadit se do A-týmu byla pro
mě velká výzva. Vážím si toho.
Jak je těžké adaptovat se na
dospělý fotbal? V čem je
největší skok.

Dospělý fotbal je jiný, tvrdší a
rychlejší. Důležité je, že mě starší
spoluhráči skvěle přijali a
pomáhají mi. V počátku sem měl
velký respekt, ale při vstupu na
hřiště to ze mě spadlo a snažil
sem se hrát co nejlépe.

Nový Hradec šlape. Pomáhá
vám to v posunu mezi muže?

Jsem samozřejmě moc rád za
každý vyhraný zápas a hlavně za
to, že sem dostal příležitost hrát
za A-tým.
V čem je síla vašeho týmu?

Největší síla našeho týmu je v
super kolektivu. Všichni se pod-
porují a hecují k dobrému výsled-
ku. Máme velkou chuť hrát.
Klub chce postoupit. Berete to
jako jasnou výzvu?
Určitě, je to pro nás velká motiva-

ce posunout se výš. Myslím, že
proto děláme maximum.
Hrajete také za dorost. Jak

MATYÁŠ BENÁK, OPORA DOROSTU NOVÉHO HRADCE:

Hraje v týmech, které vládnou tabulce. Dorost Nového Hradce
vede Premier Steel 1. krajskou ligu kategorie U19, první
mužstvo zase skupinu B JAKO I. B třídy. Mladík Matyáš Benák se
už ukazuje i v jeho kádru.

kloubíte působení v obou
týmech?
Trénuji s dorostem i s A-týmem. S

trenéry jsme dohodnuti, že za
dorost nastupuji v těžších utká-
ních.
Rovněž dorost vede tabulku.
Je v klubu euforie?

Ano, v klubu je skvělá nálada. I
tak se stále soustředíme na další
zápasy.
Co se vám vůbec na Novém
Hradci nejvíc líbí?

Hodně si vážím toho, že jsem
právě tady dostal možnost vrátit
se po pauze k fotbalu. Je tady
nádherné prostředí a skvělá
morálka.
Vyrůstal jste v FC Hradec. Na
co vzpomínáte nejradši?

Vzpomínám na vyhrané velké
turnaje, kde jsme poráželi Spartu,
Slavii a další velké kluby např.

Po zranění bylo těžké dostat se zpět

Matyáš Benák nastupuje na Novém Hradci za dorost i první tým.
Foto: Archiv M. B.

Tottenham Hotspur.
Skončil jste kvůli vyhřezlé
plotýnce. Při čem se vám zra-
nění stalo?

Domnívám se, že to vše začalo
při utkání proti Spartě, kdy sem
dostal kolenem do zad. Následně
pak začaly velké bolesti a musel
jsem s fotbalem přestat.
Jak dlouhou jste měl pauzu?
Měl jste chuť na návrat k
fotbalu?

Téměř jeden a půl roku jsem byl
mimo fotbal. Bylo těžké se ze za-
čátku do toho dostat, ale motiva-
ce vrátit se zpět na hřiště byla ob-
rovská.
Máte ještě vyšší fotbalové
ambice? Jaké případně?
Ano, ale zatím jsem tu spokojený

a určitě se budu dál zlepšovat a
hodně trénovat. 

(fvk)

Matyáš Benák se vrátil k fotbalu po rok a půl dlouhé pauze zaviněné
zraněním. Foto: Archiv M. B.
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Celorepublikově počet rozhodčích
stále klesá, nejinak je tomu v
Královéhradeckém kraji i na OFS
Hradec Králové. Velkou pozornost
věnuje OFS Hradec Králové rovněž
vzdělávání stávajících rozhodčích a
náborovým akcím pro získání nových
rozhodčích, což je doslova běh na
dlouhou trať.

Novinkou v roce 2020 bylo zavedení
vlastních rozhodčích klubů, ale jsou
zde velké rezervy. V průběhu
letošního roku, nedohraného jara i
podzimu soutěžního ročníku
2020/2021, opustilo řady rozhodčích
více rozhodčích, jiní přerušili či

obnovili činnost, přišli z jiných OFS, a
tak nově působí od roku 2020 v rámci
OFS Hradec např. tito arbitři: Auer,
Blažek, Bogdan, Česák, Čožík, Ilič,
Javůrek, Karabinoš, Koki, Kraj, Ludvík,
Luštinec, Nguyen, Stoklásek, Těžký,
Urban.

Novinkou v zimním období bude
dvoudenní seminář rozhodčích OFS
Hradec Králové, který je plánován ve
školícím středisku Golf & Spa Resortu
Kunětická Hora Dříteč, což jistě
přispěje ke zkvalitnění činností
rozhodčích.   

Noví zájemci o funkci rozhodčího
(po dovršení 15 let věku se

SUDÍ OFS HK MAJÍ NOVÉ VYBAVENÍ:

V průběhu podzimu 2020 byli všichni rozhodčí působící v rámci
Okresního fotbalového svazu Hradec Králové vybaveni novými sadami
Adidas (2 dresy, trenky, stulpny), takže jsou nyní kvalitně a jednotně
oblečeni, což se týká nejen stávajících ale i nových sudích. I případných
dalších zájemců.

souhlasem rodičů či zákonného
zástupce) se mohou hlásit na OFS
Hradec Králové e - maily: 
Lukáš Vojtěch (předseda komise
rozhodčích a delegátů) 

e - mail: vojtesna@seznam.cz 
a Evžen Zvolánek (místopředseda
KRD) 
e - mail: zvolanek.fotbal@seznam.cz

Lubomír Douděra

Stále se mohou hlásit zájemci o funkci rozhodčího   

SOUTĚŽ BRANKÁŘŮ:

Na čele Švehlík ze Stěžer se sedmi nulami

Nové jednotné vybavení mají rozhodčí rozhodčí OFS Hradec Králové od
podzimu 2020. Na snímku zleva Marek Štosek, Oldřich Štancl a Zenoviy Skyba.

Foto: Lubomír Douděra

OKRESNÍ FOTBAL Královéhradecko

Další soutěží, kterou Okresní fotbalový svaz Hradec Králové pravidelně
vyhlašuje, sleduje a vyhodnocuje, jsou KEEPERsport brankáři s
vychytanou „0“ v soutěžích dospělých. Patronem soutěže je
dlouhodobě KEEPERsport Pardubice. Po 9. kole nedohraného podzimu
soutěžního ročníku 2020/2021 si již sedm čistých kont připsali v JAKO
Okresním přeboru Filip Švehlík ze Stěžer a v DAHASL 4. třídě skupině B
má Jan Němec z Nechanic už šest vychytaných "0". 

JAKO Okresní přebor dospělí: 
7 – Švehlík (Stěžery); 
4 – Kukla (Dohalice);
3 – Brom (Smiřice), Jaška (Malšova Lhota), Tluka (Lhota p. L.);
1 – Appl (Lovčice), Drugda (Prasek), Chládek (Myštěves), 

Ruml (Roudnice B), Vítek (Boharyně), Vrba (Ohnišťany). 
CK VOTROK 3. třída dospělí: 
3 – Vacek (Nový Bydžov B);
2 – Adamovič (Libřice); 
1 – Frýda (Hořiněves), Lehký (Nový Bydžov B), 

Pišta (Sendražice), Soukup (Libčany B), Šanda (Kunčice B). 
AM GNOL 4. třída A dospělí: 
4 – Maur (Olympia Hradec B); 
2 – Erben (Dohalice B), Sedláček (Nový Hradec B), Štěnička (Stěžery B);
1 – Štosek (Nový Hradec B), Vaníček (Lhota p. L. B), 

Voltr (Nový Hradec B). 
DAHASL 4. třída B dospělí: 
6 – Němec (Nechanice); 
2 – Stěhulka (Skřivany B), Šuhájek (Kobylice B); 
1 – Čihák (Nové Město), Ihnatyshyn (Převýšov), Vejvoda (Nepolisy B).

Lubomír Douděra

Filip Švehlík (TJ Sokol Stěžery) z devíti zápasů JAKO Okresního přeboru udržel
sedmkrát čisté konto.

Foto: Lubomír Douděra
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Na začátku nového tisíciletí muži A FC NHK
hrají 1. A třídu, v sezoně 2001-2002 skončili
na 4. místě a postupují do krajského přeboru,
který hrají 3 sezony. Od podzimu 2005 do
jara 2008 A muži hrají opět 1.A třídu,
umístění na 1. místě jim přineslo návrat do
krajského přeboru, který hrají do jara 2012.
Následuje opět sestup o soutěž níže. A třída
se na Novém Hradci hraje dlouhých 7 sezon.

Následuje účinkování v 1.B třídě. Bohužel
kvůli koronaviru se odehrála pouze
podzimní část v roce 2019. V letošní sezóně
2020-21 je zatím odehráno 9 kol soutěže a
zde je tabulka 1.B třídy skupiny B, určitě si
všichni hráči, funkcionáři a fanoušci přejí
brzký návrat do 1 A třídy.

NEJEN MUŽI
Toto je přehled mužstva mužů A, ale

kopaná „na kopci“ nejsou jenom muži.
Je zde také velká základna mládeže, mimo
mužů A i B působí v oddíle i mládežnická
mužstva: starší dorost, mladší dorost, starší
žáci, mladší žáci, starší elévové, mladší
elévové, předpřípravka.

Pro klub FC NHK je nejdůležitější práce s
mládeží, kde jsme se stali po zodpovědné a
zdlouhavé práci za posledních minimálně
dvanáct let stálicí – a to nejen na Hradecku,
ale v rámci celého kraje. Hlavně se snažíme
udržovat klidnou a pohodovou atmosféru v
tomto divokém světě. Spousta dětí to zkouší
i v ligových týmech, a tak věříme, že se někdo
z nich bude, třeba jednou, tímto sportem
také živit.

Je potřeba poděkovat všem trenérům
mládeže, kteří se dlouhodobě věnovali nebo
věnují mladým fotbalistům: Václav Vašata,
Zdeněk Horyna, Leoš Karmín, Jiří Vrabec, Jan
Vopálka, Vojtěch Dlabáček, Vojtěch Kolář,
Vendelín Ďurech, Miroslav Jindra, Jindřich
Došek, Jan David, Zdeněk Romportl, Jaroslav
Romportl, Ondřej Kolář, Radek Ferbas, Radek
Ferbas ml., Radek Baďura, Jaroslav Šlégr,
Zbyněk Štovíček, Zdeněk Kordík, Michal Neppl.

Mládež Nového Hradce v novém tisícileté

dosáhla několik úspěchů, zde je stručný
výčet umístění v pohárech KFS a OFS: pohár
KFS: 2016 starší žáci 4.místo, 2017 starší žáci
2. místo, 2018 starší žáci 1.místo, 2019 mladší
dorost 2.místo, pohár OFS: vítězové starší
žáci: 1989, 1999, 2014, 2015, mladší žáci:
2018, 2019

VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ
První místo v kvalifikaci na EON CUP 2016 v
Náchodě. Následně jsme se v září 2016
zúčastnili největšího turnaje pro desetileté
fotbalisty v ČR EON CUP, který se konal v
krásném areálu fotbalového stadionu v
Roudném u Českých Budějovic. Turnaje se
zúčastnilo 48 týmů včetně pěti zahraničních

(Borussia Dortmund, AS Monaco, ŠK Slovan
Bratislava, ACS Tampa Brašov a ACS Targu
Mureš). Sice naši žáci skončili v poli
poražených, ale byla to pro ně obrovská
zkušenost a velké zážitky.
Na Valné hromadě v březnu 2008 předseda

klubu Staněk představil vizi o vývoji areálu
fotbalového hřiště. Již v roce 2007 byla
provedena rekonstrukce sociálního zařízení
(investorem bylo město Hradec Králové)
oprava bufetu a zřízeno letní posezení pro
návštěvníky. Na rok 2008 se připravuje
přestavba bývalého bytu na klubovnu. Velmi
potřebné by bylo vybudování druhého
travnatého hřiště na místo stávajícího
škvárového. Poté následovaly volby nového
výkonného výboru, kde došlo k některým
personálním změnám, předsedou oddílu byl
zvolen Ing. Václav Vašata (funkci vykonává
do současné doby, a určitě oddíl posunul o
level výše). Představené plány výstavby a
úprav byly v dalším období splněny. Např.
zatravnění škvárového hřiště v létě 2011 bylo
provedeno Technickými službami HK.

90. VÝROČÍ
V říjnu 2010 se slavilo 90.let fotbalu na NHK,

hlavní bod byl zápas s Kozlovnou Ládi Vízka,
výběr FC NHK vs. Kozlovna hráli nerozhodně

SERIÁL - HISTORIE NOVÉHO HRADCE, 3. 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.

1:1, když za domácí skóroval host Jukl a za
hosté Kubík.
Po oslavě 90-tého výročí kopané starší hráči

ještě nechtěli končit kariéru, bylo dohodnuto
a rozhodnuto, Josef Horáček a Michal Malý
vzali organizaci do svých rukou, a tak začala
„nová éra“ staré gardy Nového Hradce, hned
23. 10. 2010 se hrál 1. zápas, a to se „sousedy“
z Třebše. Každé mužstvo má mít své dresy,
tak na jaře 2011 vznikl nápad, dresy si pořídit,
aby měl každý svoje „vysněné“ číslo a na
zádech své jméno a v nich hrát zápasy
starších pánů.
K 31. srpnu 2010 má fotbalový klub 337
členů.
Koncem roku 2012 vznikl nápad při pohledu

na monument Nového Hradce VODÁRNU,
zkusit organizovat turnaj v malé kopané pro
staré gardy, v roce 2013 byly nejdříve trochu
obavy, zda vůbec přijedou nějaké mužstva,
tak se radši začalo s nultým ročníkem. Obavy
byly zbytečné a v roce 2020, kdy klub slaví
100 - leté výročí se konal 8. ročník, když
připočteme ten nultý.
Vítězové všech ročníků:
2013 Nultý ročník SG Sokol Stěžery
2014 1.ročník Bývalé fotbalové hvězdy
2015 2.ročník SK Starý Mateřov
2016 3.ročník SG Nový Bydžov
2017 4.ročník SG Nový Bydžov
2018 5.ročník Bývalé fotbalové hvězdy
2019 6.ročník SG FC Nový Hradec
2020 7.ročník SG Jiskra Hořice

VETERÁNI NA MISTROVSTVÍ
Veteráni Nového Hradce skončili čtvrtí na

mistrovství republiky (nejedná se o Starou
gardu Nového Hradce založenou v roce
2010, ale tzv. Klub Stará garda, neboli

mladší hráče)
Oficiální fotbalové soutěže hráčů nad 40 let

jsou v ČR novinkou, která byla uvedena
poprvé v sezóně 2014-2015. Soutěže jsou
řízeny FAČR, krajskými a okresními
fotbalovými svazy. Do budoucna je hlavním
záměrem FAČR, KFS a OFS mít tyto soutěže
ve všech stupních, ze kterých by vždy vzešel
okresní a krajský vítěz, který by se kvalifikoval
na závěrečný turnaj.

Fotbalová asociace České republiky
pořádala na hřišti pražského Motorletu
historicky 1. ročník republikového finále
veteránské soutěže hráčů nad 40 let. Do
finálového turnaje se kvalifikovalo osm
nejlepších týmů z různých krajů republiky.
Náš region zastupoval Nový Hradec, který
nakonec skončil čtvrtý. Ve skupině porazil a
vyřadil favorita z českých Budějovic s Karlem
Poborským v sestavě 1:0. 
Soupiska Nového Hradce: Vašata, Horyna,
Baďura, Karmín, Drenko, Hofman, Doležal, I.
Tokár, Bělka, Vrabec.
Konečné pořadí MČR veteránů 2015: 
1. Havlíčkův Brod, 2. Lázně Bohdaneč,
3. Chropyně, 4. Nový Hradec Králové.

Myslím, že i areál je celkem, jak se říká, k
světu. Samozřejmě budovat je stále co.
Jmenovat jen některé borce ze stoleté
historie klubu se mi moc nechce. Na někoho
bych třeba mohl zapomenout, což by mě
mrzelo. Protože poděkování jistě patří všem,
kteří v minulosti za náš oddíl nastoupili. Také
ale královéhradeckému magistrátu a všem
sponzorům, bez kterých bychom tady nebyli.
A důležitá je pro nás i podpora fanoušků,
díky kterým nás to všechny baví mnohem
víc. Ať už kluky na hřišti, tak nás
„funkcionáře“. DĚKUJEME!

Pro náš klub je nejdůležitější mládež
DVĚ VELKÉ POSTAVY NOVOHRADSKÉ
KOPANÉ, BRATŘI JAN A JIŘÍ KAPOUNOVÉ
(zleva)
Jan, druhý hráč FC NHK s nejvíce odehranými
zápasy, ještě aktivní hráč staré gardy.
Jiří druhý nejlepší střelec v historii Nového
Hradce.

OKRESNÍ FOTBAL Královéhradecko

NEJVÍCE ODEHRANÝCH ZÁPASŮ
MAJER Petr 927 zápasů
KAPOUN Jan 805
TAIŠL Petr 753
HAVRÁNEK Ladislav 726
NOVÁK Josef, st. 710

NEJLEPŠÍ STŘELEC V HISTORII
KOBLÍŽEK Vladimír 222 gólů
KAPOUN Jiří 207
TAIŠL Petr 175
KAPOUN Jan 163
LINDER František 163

HISTORICKÉ STATISTIKY ODDÍLU KOPANÉ

Nejlepší
s t ř e l e c
v historii
N o v é h o
H r a d c e
Koblížek
Vladimír

Žáci FC NHK po zápase s AS Monaco s Janem Kollerem, který byl tváří projektu
E.ON Cup



� 11. 9.: AM GNOL 4. třída A - FC Olympia Hradec B (zelenobílí ́)́ - FC
Nový Hradec B 4:2. Foto: Lubomír Douděra

� 19. 9.: CK VOTROK 3. třída - SK Slavia Libřice (zelení) vers. SK Starý ́́ Bydžov 2:1.
Foto: Lubomír Douděra

NEDOHRANÝ PODZIM OFS HRADEC V OBRAZECH

15. 8.: AM GNOL 4. třída A - SK Jeníkovice (oranžoví) -
Sokol Lhota p. L. B 3:1. Foto: Lubomír Douděra

�� 10. 10.: JAKO okresní přebor - Malšova Lhota (žlutočerní) vers.
Roudnice B 0:2. Foto: Lubomír Douděra

� 3. 10.: JAKO okresní přebor - Sokol Lhota p. L. (černočervení) vers.
Sokol Stě ̌ž̌ery (modří) 0:4. Foto: Lubomír Douděra

� 28. 8.: JAKO okresní přebor - Prasek - Dohalice (červení) 3:0.
Foto: Lubomír Douděra




