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Vychází v úterý v době fotbalové sezony.
Uzávěrka vydání: neděle
Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Příspěvky
čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat stanovisko

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ:
Foto: fotbalfoto.cz - Renata Jírová
Ve skupině A Dahasl 1. krajské ligy žáků kategorie U15 si
Jaroměř dojela do Dvora Králové pro výhru 4:1.
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PAVEL HOLEKA, LÉKAŘ:

Zavolejte! Lékař pomůže klubům z kraje
Stará se o fotbalisty, futsalisty, hokejisty. Nyní Pavel Holeka spojil síly
s krajským svazem a nabízí klubům pomoc při zraněních hráčů.
Proč jste se rozhodl přijmout nabídku spolupráce s krajským svazem?
Už nějakou dobu jsme s různými
kamarády z regionu toto téma probírali a vhledem k tomu, že se starám
o náchodské fotbalisty, tak mi přišlo
zajímavé rozšířit propojení svých
pracovních aktivit s, myslím si, velice
dobře fungující organizací krajského
fotbalového svazu a pokusit se tak
zaštítit péči o zranění kloubního aparátu i pro ostatní fotbalové kluby.
Jak by měla probíhat?
Jakýkoliv klub se v případě zájmu
anebo zranění svěřence, může na mě
obrátit buďto telefonicky anebo přes
kontaktní email, společně stav prokonzultujeme a domluvíme se na
návštěvě v mé ambulanci.
Co jste schopen klubům nabídnout?
Těžištěm mé práce je sportovní
traumatologie se zaměřením na
artroskopie velkých kloubů (koleno,
rameno, hlezno, kyčel). V podstatě se
jedná o komplexní péči o pohybový
aparát. Od diagnostiky typu zranění,
až po terapii, tzn. operační, konzervativní i operační léčbu úrazů kloubu a
kostí.
Už na jaře bylo po pauze hodně
zranění. Je toto nebezpečí reálné
i nyní, když se začne hrát v zimě a
na umělé trávě?

Bohužel máte úplnou pravdu, rád
bych se mýlil, ale obavám se, že až se
naplno rozjedou všechny soutěže, tak
trend z letošního jara bude kopírován. Sportovec je navyklý na určitý
režim, trénink a zátěž. Pokud vypadne na týden, tak se manko dá snadno dohnat, pokud je ovšem časový
úsek delší, tak už to leckdy může být
větší problém.
Staráte se o futsalisty, fotbalisty,
hokejisty. Je přístup rozdílný?
Přistup je, dá se říci, stejný, pokaždé
přijde sportovec s nějakým problémem, který ho vyřadil z tréninkového
a zápasového rytmu. Naším společným cílem je aby se do něj co nejdříve mohl začlenit zpět, pokud
možno v takovém stavu jako před
zraněním.
Jak jste se vůbec ke sportovnímu
lékařství a pomoci klubům dostal?
Již na medicíně jsem se profilovat k
chirurgickým oborům a vzhledem k
tomu, že v dětství jsem poměrně často posedával v čekárně na úrazové
chirurgii se zraněním z fotbalu, tak to
zaměření na kosti a klouby později
nějak tak automaticky vyplynulo. Za
25 let postávaní ve fotbalové brance
si člověk nasbírá řadu kamarádů a
známých. Takže z mých spoluhráčů i
protihráčů se později stali i moji
pacienti a vše se celkem hezky

Pavel Holeka v akci na operačním sále.

fotbal v kraji

Pavel Holeka působí jako lékař o náchodských fotbalistů, chrudimských
futsalistů či pardubických hokejistů.
Foto: hcdynamo.cz

propojilo.
Fotbal jste hrál léta, na slušné
úrovni. Myslel jste na profesionální kariéru?
Snad každý malý kluk, který nějak
výkonnostně sportuje, má období,
kdy se mu podobné myšlenky honí
hlavou. U mne je progresivně
formoval můj děda, jenž řekl, když
jsem přišel ve svých patnáctiti letech,
že jsem dostal nabídku z pražských
Bohemians, že pokud bych něco
uměl, již hraju v Barceloně, tak ať se
raději učím. Což se později, vzhledem
k mému následnému zranění kolena
a předloktí, ukázalo jako vysloveně
spásná myšlenka.
Šla by vůbec kariéra skloubit se
studiem medicíny?
V prvním ročníku medicíny jsem
ještě stíhal trénovat na olomoucké
Sigmě a doma za tehdejší SK
Chrudim hrát soutěžní utkání, ale
postupně, jak přibývaly studijní a pak
pracovní povinnosti, tak toho času
na fotbal bylo méně a méně. A než
být naštvaný z toho, že to klukům
kazím, když jde o body do tabulky,
tak jsem přepustil místo jiným a
fotbal chodil hrát už jen pro „žízeň na
pivo“.
Věnoval jste se také tahjskému
boxu. Jak jste se k němu dostal a

Foto: Archiv P. H.
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je prospěšný pro fotbalisty?
To vyplynulo vcelku logicky. Po
druhém svém zranění kolena jsem
hledal sport, kde bych mohl odfiltrovat pracovní vytížení a vyčistit
hlavu, jelikož jsem věděl, že při fotbale bych do toho už zřejmě nemohl
dát sto procent. Jeden z mých pacientů vede sportovní klub bojových
sportu se zaměřením na Thaibox,
MMA a BJJ, slovo dalo slovo, přišel
jsem se podívat na jeden trénink a
ihned jsem se do toho sportu
zamiloval. S tím souvisí i druhá část
otázky. Bojové sporty se zaměřují na
vylepšení kondice, ale hlavně na
posílení středu těla, což je pro
moderní fotbalisty v dnešní době alfa
a omega, jelikož zlepšuje stabilitu v
osobních soubojích a slouží i jako
prevence zranění
Máte dost aktivit. Jak vše stíháte?
Jelikož mne moje práce baví, tak mi
pak ani nepřijde, že pracuju a čas
poměrně rychle letí. Vše je ale samozřejmě o dobré časové organizaci a rozvrhnutí práce na ten který
den v týdnu. S tím vším mi samozřejmě významně pomáhají lidé okolo
mě, ať už zdravotní personál v práci,
anebo manželka doma, kterým patří
můj velký dík.
(fvk)
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JAROSLAV ZÍTKO, JEDNATEL FIRMY AGRO CS:

Malík má skončit. Je součástí systému
Jeho firma Agro CS je důležitým partnerem krajského svazu. Sám
se výrazně angažuje v klubu v České Skalici, kde je předsedou.
Jaroslav Zítka věří v obrodu českého fotbalu.
Co říkáte na poslední události
ve fotbale, tedy kauzu Romana
Berbra?
Neznám podrobnosti, pouze
informace z médií. Pokud dělal to,
co se píše, a zřejmě ještě mnohem
více, tak není o čem mluvit.
Měl by podle vás skončit
předseda Martin Malík?
Ano měl. Je součástí systému, který
je špatný. Pokud bude změna, tak
asi v kompletní obměně. Nedokážu
si představit, že spolupracují v
jednom výboru takto rozdílné
skupiny. Ale neznám ho osobně,
takže ho nesoudím jako osobu, ale
jako předsedu.
Odkud by měl začít přerod
fotbalu? Odspodu nebo od
asociace?
Na obou úrovních. Nejde dělat
jedno bez druhého a naopak. Jako
předseda Skalice to jedině uvítám.
Ví se o mně, že jsem rozhodčím
nedal nikdy ani korunu a ani nikdy

nedám. A byl bych šťastný, pokud
by se tak chovaly všechny týmy.
Takže začíná to od klubů, ne od
vedení. Svaz je to od toho, aby zasáhl tam, kde se něco podobného
děje. Já rozhodně ale neházím všechny do jednoho pytle, je tu mnoho
lidí, kteří jak v KFS, tak na FAČR
dělají svoji práci výborně. Začněme
kluby od sebe. Celý kraj ví, kde se jen
těžko hraje a jaký je ten důvod.
Jak se vám zamlouvá například
iniciativa kolem bývalého generálního sekretáře Rudolfa
Řepky? Má šanci něco změnit?
Nejsem si jistý, ale snad ano. To
zásadní je: Kde se vezmou ti lidi, co
jsou naprosto čistí, mají čas, chuť,
erudici atd.? To je mnoho práce, za
kterou vás ve výsledku všichni
jenom pomluví. Já je např. u nás v
kraji nevidím, nebo o nich nevím.
Dám příklad: Náš trenér, který je
dost radikální říká, že všechny
vyházet, ale když mu řeknu, ať jde a

kandiduje, tak řekne, že je trenér a
dělat to nebude. A takových bude
většina. Je to trochu začarovaný
kruh.
Nechcete se jako významný
partner více zapojit?
AGRO CS je obchodní firma s
obchodními zájmy. Tudíž to nepřipadá do úvahy. Co se týká mé
osoby, tak jsem patnáct let předsedou v České Skalici a jsem rád, že
alespoň částečně stíhám to.
Jaký to pro vás byl rok?
Náš rok byl velmi dobrý . Jako
jedni z mála jsme díky koronaviru
navýšili tržby. Lidé neměli moc
možností co dělat, a tudíž trávili
mnoho času na zahradách, a to se
pozitivně projevilo i na našich
tržbách. Když chcete pěstovat,

V letním poháru, který nesl jméno firmy Agro CS, se potkaly i týmy Náchoda a Dvora Králové.
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý
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potřebujete substrát, hnojivo atd.
V létě jste se podíleli na Agro
Cupu. Jak zpětně hodnotíte
tento nápad?
Nápad velmi dobrý. Pohár se
povedl, většina týmů ho chválila.
Jen pevně věřím, že ho nebudeme
muset opakovat.
Angažujete se v České Skalici.
Cítíte velký dopad koronavirových problémů na klub?
Co se financí týká, tak minimální.
Je mnoho programů na podporu a
celkově rok byl levnější. Rok 2021 je
pro nás ohromnou výzvou. Přebíráme zpět areál od města a
chceme žádat o dotaci na
víceúčelové sportoviště. Takže
máme mnoho práce před sebou.
Je možné, že se pauzy dotknou
přístupu mládeže i dospělých?
To právě nevím. Vlastně jsem ještě
nikoho neviděl. Pevně věřím, že
starší ročníky se ještě samy přesvědčí a začnou, ač vím, že je to pro
ně extrémně náročné. Z mládeže
mám ohromnou radost v poslední
době, takže pevně věřím, že už se
naše děti těší, až zase začneme. U
mládeže odvádí neskutečnou práci
Daniel Franc, Jakub Zahradník a
dalších dvanáct trenérů mládeže,
které máme. Děkuji jim za to!
Jaké očekáváte jaro? Věříte, že
se zvládnou dohrát nižší soutěže?
Pevně v to doufám, ale moc tomu
nevěřím. Snad dohrajeme alespoň
tolik, aby se dal ročník počítat.
Co říkáte na poslední výsledky
a výkony národního mužstva.
Čekal jste posun vzhůru?
Více se mi zatím líbí výsledky, než
výkony. Jdeme správným směrem,
až se uzdraví všichni důležití, tak si
myslím, že se zlepší i výkony a bude
radost se na náš tým dívat.
(fvk)
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STANISLAV POHL, ZÁLOŽNÍK RYCHNOVA:

Co potřebujeme? Motivaci zlomit špatné výsledky
Bezesporu je jedním z klíčových hráčů současného Rychnova.
Celku, kterému odehraná kola této sezony Votrok krajského
přeboru nevyšla. Defenzivní záložník Stanislav Pohl získal se
svými spoluhráči v devíti zápasech jen tři body, což znamená
aktuálně poslední místo tabulky. Kde důrazný středopolař vidí
hlavní příčiny výsledkové bídy?
Nad čím musí Rychnov směrem k dalšímu průběhu sezony nejvíce přemýšlet?
Především jak motivovat hráče,
aby i přes špatné výsledky, které
máme, udělali maximum pro
získání co nejvíce možných bodů
v dohrávce a posunuli se tak ze
sestupové pozice.
Kde tým nejvíce tlačí bota?
Problém vidím v defenzivní práci
celého týmu a neproměňování
šancí. Nedůraz v osobních soubojích a lehkovážné zakončování
patří spíše do 1. B třídy a ne do
krajského přeboru.
Jak zatím hodnotíte odehraná
kola přeboru?
Pro nás nevalně, ale i na
ostatních týmech je znát, že byla
dlouhá herní přestávka.
Plánuje Rychnov před dalšími
mistrovskými zápasy svůj
kádr posílit?
Vždy sem chceme přivést kvalitní
hráče. Vzhledem k finančním
možnostem klubu a vezmeme-li v
potaz stav okolních týmů, kde je
každý rád, že dá dohromady jedenáctku a pár kluků na střídání,
se to ale zdá nemožné.
V některých zápasech chyběl
kapitán Bárnet i útočník Počtýnský. Byla absence obou

důležitých hráčů hodně znát?
Oba jsou samozřejmě zkušení
fotbalisti. „Bárny“ je dokonce
velezkušený fotbalista. Na jaře
bohužel skončili další ostřílení
hráči (Pups, Brandejs, Stieber, Holoubek). Každá absence nebo
odchod takového hráče je hodně
znát nejen na hřišti, ale i v kabině.
Pro nás to znamenalo, že jsme do
sezony nastoupili v podstatě s
novým týmem složeným z převážně mladých kluků.
Bude letos Rychnov hrát jen o
záchranu?
Zatím to tak vypadá…
Co čekáte obecně od letošní
sezony krajského přeboru?
Nemám velká očekávání. Doufám jen, že doba covidová nebude mít vážnější dopady na chod
klubů nejen v kraji, ale i ve všech
amatérských soutěžích.
Dostali jste od trenéra nějaký
individuální plán?
Bylo to na individuálním přístupu každého z nás. Já osobně jsem
se byl párkrát proběhnout.
Nastupujete na postu středního záložníka. Co soudíte o
výkonech Tomáše Součka v
anglickém West Hamu?
Souček na mě působí jako velice
houževnatý a zarputilý fotbalista.

Stanislav Pohl vidí problém Rychnova hlavně v defenzivě.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Vlastně mně tím připomíná trošku Pavla Nedvěda. Pokud se ho
bude držet zdraví, věřím, že je
schopný se posunout ještě dál.
Sledujete současné ligové dění?
Sleduji ho převážně večer v
hlavních zprávách a nejen v těch
sportovních, bohužel. Ligové zápasy ani ty na evropské úrovni
často nesleduji. Bez divácké kulisy a možnosti zajít si s kamarády
na dvě, je pro mě fotbalový zážitek poloviční.
Co říkáte na šance druholigo-

Rychnov nad Kněžnou je zatím v přeboru na posledním místě.

fotbal v kraji
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vých Votroků?
Hradci bych hlavně přál nový
stadion, který by nebyl ostudou,
pokud by postoupil do nejvyšší
soutěže.
(pvh)
STANISLAV POHL
Narozen: 26. srpna 1987.
Mateřský klub: Solnice.
Hráčská kariéra: mládežnické kategorie - Solnice, Rychnov nad Kněžnou,
Náchod, dospělé kategorie - Černíkovice, Rychnov nad Kněžnou.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl
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MARTIN HOLEC, ÚTOČNÍK CIDLINY:

Nejlepší střelec? Mám to v podvědomí
Jedenáct branek v devíti zápasech. Velmi slušná vizitka. Martin
Holec je ve Votrok krajském přeboru aktuálně největší novobydžovskou útočnou hrozbou. Třiadvacetiletý forvard v rozhovoru přiznal, že tým Petra Průchy v letošní sezoně má ty nejvyšší
cíle. „Pro postup uděláme maximum.“
Martine, odehraná kola vám
osobně herně a hlavně střelecky vyšla…
Musím říct, že spokojenost zas tak
není. Určitě jsem na tom mohl být
lépe.
Společně se slavistickým Jiřím
Řezáčem se dělíte o první místo
v tabulce střelců. Pomýšlíte na
celkové vítězství?
Určitě to mám v podvědomí, ale
nejdřív musí šlapat celý tým.
S kolika vstřelenými góly byste
byl teď spokojený?
Myslím si, že mohlo být minimálně
o sedm gólů více. Jen nechat více
chladnou hlavu při zakončení.
Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony?
Velice kladně. Až na pár výjimek,
jako třeba zápas s Policí.
Cidlina má letos opět vysoké
ambice. Myslíte na postup?
Ano. Náš cíl je vyhrát krajský
přebor a postup, pro který uděláme
maximum.

Kdo další se bude prát o prvenství?
Myslím si, že první tři týmy. Nikdo
se neutrhl od ostatních. Takže Police, Bydžov a Slavia Hradec.
Jak vyplňujete pauzu bez fotbalu? Udržujete se nějak ve
fyzické kondici?
Pauzu vyplňuji koníčky, jako je
například rybaření. Ale že bych se
nějak udržoval, to se říci nedá.
Teď už se v podstatě zase může
trénovat. Co čekáte od jarní
části soutěže?
Ano, konečně, a jsem za to rád.
Chybělo mi to. Jarní část bude
velice náročná. Musí se dohrát
zbylá kola plus celá jarní část.
Sledujete ligové dění? Komu
fandíte?
SK Slavia Praha! Myslím, že není co
dodat.
Druhé nejvyšší soutěži vévodí
Hradec Králové. Prokouše se
mezi tuzemskou elitu?
Pomýšlí každý rok na postup a

Martin Holec začal sezonu v přeboru jedenácti góly v devíti zápasech.
Foto: rmskcidlina.cz

letos je na dobré cestě. Ale „zajíci“
se počítají až po honu. Takže uvidíme.
Jaký byl pro vás rok 2020 a co
byste fotbalu popřál do roku
2021?
Velice specifický. Dnešní doba s
novým virem je zvláštní. Fotbalu
přeju vysokou návštěvnost, až to
tedy povolí! A snad se už fotbal
rozběhne tak, jak má bez nějaké
pauzy.
(pvh)

Cidlina Nový Bydžov, jeden z favoritů krajského přeboru.

fotbal v kraji

MARTIN HOLEC
Narozen: 27. října 1997.
Mateřský klub: RMSK Cidlina Nový
Bydžov.
Hráčská kariéra: Rožďalovice, RMSK
Cidlina, Převýšov, Poděbrady, RMSK
Cidlina.
Největší úspěchy: Fotbalista roku
RMSK, vítěz Poháru hejtmana, postup s
Region’s týmem na Euro.

Foto: rmskcidlina.cz
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RADEK GOROL, ZÁLOŽNÍK JAROMĚŘE:

Fotbal? To je moje láska a životní styl
Patří mezi největší osobnosti AM Gnol I. A třídy. Letní jaroměřská
posila Radek Gorol toho s fotbalem zažil už opravdu hodně. Zahrál si
druhou ligu, dlouho půosbil v třetiligových Živanicích. Před letošní
sezonou posílil Jaroměř, kde s rodinou bydlí. A hned z toho byl snový
vstup do sezony. Svěřenci trenéra Miloše Exnara ztratili pouhý bod a
zatím vévodí tabulce.
V létě jste posílil fotbalovou Jaroměř, co bylo hlavním důvodem?
Hlavním důvodem bylo být více
doma s rodinou. Jelikož jsem celou
dosavadní kariéru zatím dojížděl za
fotbalem. Pracovně mi to taktéž
pomohlo, vždy jsem se po práci doma
otočil a zase pelášil na trénink. V
Jaroměři mám velmi dobrý vztah s
trenérem Exnarem, takže to byl další
velký plus. Snad se nám společně se
všemi podaří vrátit jaroměřskému
fotbalu lepší časy. Lidi i klub si to
zaslouží.
Zkrácený podzim vám vyšel naprosto skvěle, v devíti odehraných zápasech jste ztratili pouhý
bod, čekal jste to?
Určitě jsem to nečekal asi jako
většina lidí z týmu i okolí, jelikož
poslední výsledky nebyly příliš lichotivé. Ale ve fotbale to k tomu patří a
prohry většinou ukážou charakter
týmu a jednotlivců. Myslím, že se nám
to celkem dařilo. Pracovat však
musíme i nadále.
Co podle vás bylo největší předností týmu?
Myslím, že kluci se tady dobře znají a
nějaký čas už spolu hrají. Jen se
špatnými výsledky zapomněli vyhrávat, ztratili sílu otáčet zápasy, kleslo

sebevědomí, což není u takhle
mladého týmu nic nenormálního.
Teď si myslím, že tým je konečně vyvážený, což je hodně důležité. Velkým
plusem je, že se v Jaroměři výborně
pracuje s odchovanci, protože dnes
není jednoduché shánět hráče. Všechno stojí peníze a těch tolik v nižších
soutěžích bohužel není.
Jaroměřský tým prošel generační
obměnou, jak jste do týmu zapadl?
Nešel jsem do neznámého celku, což
mi určitě pomohlo a myslím, že jsem
zapadl (směje se). Obměna byla
určitě znát, každá taková změna
potřebuje čas, ale myslím, že kouč
Exnar si s tím dal opravdu velkou
práci a začíná se mu to výsledkově
vracet.
Snažíte se předávat zkušenosti
mladším hráčům?
Já se snažím odvést to nejlepší, co ve
mě je, pokud si z toho někdo ze
spoluhráčů něco vezme, tak jedině
dobře, ale je to na každém z nich.
Někdy samozřejmě houknu, že takhle
to nejde, ale není to o tom, že bych se
cítil být lepší. Jde mi o tým, od toho se
všechno odvíjí.
Váš fotbalový životopis je opravdu působivý, na které angažmá

Velká posila. Radek Gorol přišel v létě do Jaroměře, kde hned ukazuje
svoje umění.
Foto: Václav Mlejnek

nejraději vzpomínáte?
Jednoznačně na to v Živanicích. Byli
jsme tam pohromadě spoustu let, 5x
týdně jsme trénovali, což z nás
udělalo takovou rodinu. V kontaktu
jsme stále. Ty roky byly krásný. Výhry,
prohry, prostě vše. Pan majitel Novák
pro nás byl jako druhý táta, čímž mu
za všechna ta léta děkuji, že jsem
něčeho takového mohl být součásti.
Takových lidí ve fotbale už moc není.
Je to jeden z mála, co se fotbalu ještě
takhle věnuje.
Udržoval jste se nějak během
vynucené pauzy v kondici?
Trenér nám naordinoval nějaké
běhání, takže se to snažím plnit a je
to v pohodě. Trénink s míčem si

Jaroměřský záložník Radek Gorol (uprostřed) v zápase v Červeném Kostelci.

fotbal v kraji
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Foto: Václav Mlejnek

dávám doma s dětmi před barákem.
Mám dva kluky, takže máme lekce s
balonem.
Na jaře se musí odehrát velký počet zápasů, myslíte, že se sezona
dohraje?
Snad ano. Bude to lepší, protože
nebude tak dlouhá zimní přestávka.
Hlavně ať se nám vyhýbají zranění,
máme chuť a radost z fotbalu.
Potom bude všechno ok.
V Jaroměři je ambice vrátit se do
krajského přeboru, má na to
tým?
Jestli na to má, to by ukázaly až
samotné zápasy v krajském přeboru.
Zatím jsme udělali jen pár dobrých
výsledků, takže se není kam hnát.
Pokud se to podaří, tak budeme rádi.
Pro klub i fanoušky by to bylo super,
ale i když to nevyjde, tak se svět
nehroutí. Zdraví je nejdůležitější.
Kde stále hledáte motivaci do
hry? Předpokládám, že fotbal je
vaše životní láska?
Motivaci nikde nehledám. Jak jste
řekl, je to moje láska a životní styl.
Záleží jen na zdraví a na tom, zda mě
trenér a klub budou chtít. Pokud budu podávat dobré výkony, tak si
vždycky člověk někde zahraje. Pokud
ne, tak alespoň s dětmi před barákem.
Máte oblíbený tým v první lize,
kterému fandíte a kdo podle vás
získá titul?
Mám! Je to Sparta, které fandím od
malička. Děda byl srdcem i tělem
sparťan a i celá moje rodina, která
mě vychovala, takže bylo naprosto
jasné, že i já budu. Sparta v dobrém i
ve zlém. Nic víc, nic míň.
(vek)
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MILAN STRÁNSKÝ, OBRÁNCE KOSIČEK:

Proti loňsku chybí jednoduchost a vázne produktivita
V minulé sezoně předváděli výborné výkony a už dokonce
pomýšleli na posun výš. Fotbalisté Kosiček vedli po podzimu
tabulku skupiny B JAKO I. B třídy. Jenže jaro se neodehrálo a
myšlenky na postup zhatilo šíření nákazy Covid-19. Letošní
ročník už tak slavný není. Kosičky se pohybují ve středu
tabulky. Podle slov kapitána Milana Stránského však umístění
odpovídá současným výkonům.
Po devíti odehraných zápasech vám patří sedmé místo,
jak zpětně hodnotíte podzim?
Sedmé místo asi odpovídá
našim výkonům. Občas jsme
zahráli dobře, ale spíše to bylo
během našich vystoupení velké
trápení.
Nejpovedenějsší zápas podzimu a naopak ten nejhoší?
Nejpovedenější jednoznačně
doma proti Javornici. Tam nám
skvěle fungoval obranný blok a z
jednoho brejku pak „gigant“
Radan Koliáš rozhodl o vítězství
nad tehdy neporaženou Javornicí. Nejhorší zápas? Ten poslední
doma proti Hejtmánkovicím.
Vzhledem k mnoha absencím
byla sestava poslepovaná a
někteří hráči nehráli na svých
postech. I když se vyhrálo, bolely
z toho oči.
Jaké́ jsou v Kosičkách podmínky pro fotbal?
Areál se dostává na lepší a lepší
úroveň. O hřiště se jako o své třetí
dítě stará Bóďa Chlad. Díky
novému dětskému hřišti se dostávají na fotbal i maminky s
dětmi. Celkově tu panuje pohodová rodinná atmosféra, kde
každý zná každého. Parta je tu
taky dobrá, i když ji hodně narušila covidová pauza. Nesetkáváme se tolik, kolik by bylo
potřeba. Jiní zase plní pracovní a
rodinné povinnosti, ale i tak se
nás na pivku po zápase sejde
dost.
V minulé sezoně jste po podzimu tabulku I. B třídy vedli,
co se změnilo?
Minulý podzim jsme jeli jako
stroj, vše nám vycházelo, byli
jsme hodně produktivní a téměř

fotbal v kraji

každý tým jsme dokázali přehrát.
To nám od začátku nové sezony
chybí. Hlavně jednoduchost a
vázne produktivita. Když se k
tomu přidá dlouhodobá absence
bráchy, který nás gólově táhne
rok co rok, a pracovní vytíženost
dalších důležitých článků
základní sestavy, stačí to na 7.
místo.
Pomýś ľ eli jste v uplynulém
ročníku i na postup?
Sezona byla v půlce, na to bylo
ještě brzo. V hlavách to ale bylo,
tajně se i věřilo, že se postoupí
automaticky. Ale když jsme zase
viděli výkony v této sezoně, tak je
asi lepší, že jsme zůstali v I. B třídě.
Sezona by se měla znovu rozběhnout na začátku března,
věříte, že se vše stihne odehrát?
To vůbec nevím. Bude to určitě
náročné. Netuším, jaký bude
systém. Dřívější start může narušit počasí. Prodloužená sezona
by zase mohla zasahovat do
prázdnin. Myslím, že je důležitě,
že se bude znovu hrát, tahle
bezmoc je hrůzostrašná.
Udržujete se i bez společný́ć h
tréninků̊ nějak v kondici?
Já osobně se snažím aspoň
chodit na procházky s kočárkem
(smích). Jinak si každý jede podle
svého uvážení. I tak očekávám
zimní přípravu (pokud nějaká
proběhne) velmi náročnou. Tělo
si zase musí zvyknout na ten
správný pohyb.
Od minulého týdne rozvolnila vládní opatření, máte už
naplánované společné tréninky, nebo se začne až v
novém kalendářním roce?
O víkendu se konal první fotbálek. Jinak začneme až po No-
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Fotbalisté Kosiček slavili v roce 2018 postup do I. B třídy. Na fotce Milan
Stránský (vlevo) s bratrem Martinem.
Foto: Archiv M. S.

vém roce. V klidu si užijeme svátky s rodinami.
Jaké budou v Kosičkách cíle
pro zbytek sezony?
Předvádět takové výkony, po
kterých nám bude chutnat pivo.
Myslím, že postupové ani sestupové boje by se nás týkat neměly. Hlavně si ve zdraví zahrát, mít
z toho radost a pokusit se urvat
co nejvíce bodů.
Letos se v druhé lize náramně daří Hradci Králové,
sledujete ho a myslíte, že
postoupí do první ligy?

9

Sleduju ho pouze po očku. Ještě
mají před sebou dlouhý kus
cesty a těch pronásledovatelů
mají hned několik. Určitě by pro
náš kraj bylo dobré, kdyby postoupili. Ale ještě lepší by bylo,
aby to nebyla jednosezonní epizoda, jak to u Hradce většinou
bývá.
́ ený světový
Máte svůj oblí́b
tým, kterému přejete?
Mám, je to Arsenal Londýn. Už
od dob krále TH14 (Thierry Henry).
(vek)
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LUKÁŠ ZÁPLATA, OBRÁNCE STARÝCH BUKŮ:

Jaro? Chceme začít sbírat body a stoupat tabulkou
Podzim rozhodně ve Starých Bucích nevyšel podle představ.
Tým, jenž působí v JAKO I. B třídě, stihl odehrát osm zápasů v
nich získal pouze devět bodů a je až jedenáctý v tabulce
skupiny A. Hodně inkasoval a ani v útočné fázi to nebyla žádná
sláva. Pro dlouhé jaro toho je i podle slov kapitána týmu Lukáše
Záplaty hodně ke zlepšení. „Potřebujeme se dát především
zdravotně dohromady a postupně začít vyhrávat, abychom se
vyhnuli sestupovým starostem,” říká pro Fotbal v kraji Záplata.
Během zkráceného podzimu
jste získali devět bodů, jak to
zpětně hodnotíte?
Podzim bych zatím hodnotil jako
nepovedený. Odehráli jsme dobré
zápasy, ale také jsme ztratili body
se soupeři, se kterými bychom je
ztrácet neměli. Se stávající pozicí
v tabulce tedy rozhodně spokojeni nejsme.
Když se ohlédneme, jaký zápas se povedl nejvíce?
Vypíchl bych zápas se Dvorem
Králové, který jsme porazili snad
poprvé, co já pamatuju. Zásluhu
na tom měl parádní týmový výkon.
Co je především potřeba na

jaře zlepšit, abyste se vyhnuli
sestupovým starostem?
Určitě je potřeba zlepšit obranou
činnost celého týmu. V tomto
směru jsme třetí nejhorší tým
soutěže. To nás na začátku ročníku nejvíc trápilo.
Máte odehraných pouze osm
duelů, sezona by se měla rozjet na začátku března, myslíte, že je reálné, aby se dohrála?
Pokud vláda dovolí, tak by to
reálné být mohlo. Spekuluje se o
dohrání podzimu v lednu a únoru
na umělých trávnících. Uvidíme,
co se nakonec vymyslí.
Koronavirus zasáhl do fotba-

lových soutěžích už podruhé,
jak moc vám fotbal během
vynucených přestávek chyběl?
Fotbal a pohyb celkově mi samozřejmě chybí, nicméně v tom
jako tým můžeme najít i pozitiva
a čas na doléčení dlouhodobějších zranění.
Jaké jsou podmínky pro
fotbal ve Starých Bukách?
Od mého příchodu do Starých
Buků se rok od roku zlepšují.
Upravilo se hřiště, zrekonstruovali se kabiny, střídačky, sítě za
brankami atd. Tímto bych chtěl
poděkovat hlavně Pavlu Korcovi
a dalším nadšencům, kteří se o
nás opravdu hezky starají.
Udržoval jste se během pauzy
nějak v kondici?
Jelikož byla veškerá zařízení
zavřená, tak to bylo složitější, ale
mám rád hory, tak jsem se
udržoval trekingem.
Opatření se uvolňují, budete

Kapitán Starých Buků Lukáš Záplata (vpravo) se takhle snažil zastavit útočníka Železnice Patrika Crhu.
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mít do Vánoc společné tréninky, nebo začnete až po Novém roce?
Chtěli jsme se sejít ještě před koncem roku, ale bohužel bychom v
tělocvičně museli běhat v rouškách, takže začneme až po
Novém roce.
Jaké budou ve Starých Bukách cíle pro zbytek sezony?
Cíl je dát tým dokupy, na podzim
nás hodně sužovala zranění, začít sbírat body a postupně stoupat tabulkou, abychom se vzdálili sestupovým pozicím.
Máte nějakého oblíbeného
českého hráče?
Žádného konkrétního českého
hráče oblíbeného nemám. Fandím dobrému fotbalu.
Kdo podle vás letos získá v
první lize titul?
Myslím, že to bude Slavia. V
derby zvýšila náskok a byla jasně
lepší.
(vek)

Foto: Zdeněk Skořepa

regionální fotbalové noviny

ONDŘEJ VANÍČEK, ZÁLOŽNÍK CHLUMCE:

Chci být plnohodnotným členem áčka
Deset let strávil v divizi. V minulém roce byl ještě hráč Dvora Králové, letos
však hlavně kvůli rodině kývl na nabídku z Chlumce, kde měl pomoci tamní
rezervě v krajském přeboru. V průběhu podzimní části si však stihl připsat
i tři starty v České fotbalové lize. „Snad jsem ukázal, že můžu být platný,“
říká jednatřicetiletý záložník s minulostí v Novém Bydžově, Slovanu
Liberec, či Velimi.
Ondro, v dresu chlumeckého áčka úplně zapadnout do herního stylu.
už máte starty v ČFL. To ale nebyl Přestup byl na spadnutí už dlouho, ale
oddaloval jsem to, co to šlo. S Martinem
váš debut v této soutěži, že?
Vím, že se o tom psalo, ale já si debut v Firbacherem se znám už od dětství, a
ČFL odbyl ještě v dresu FC Slovan tak jsme spolu byli v kontaktu po každé
Liberec před zhruba třinácti lety, kdy sezoně, kterou jsem strávil ve Dvoře.
jsem jako dorostenec chodil s B Co stálo za vaším koncem ve Dvoře
mužstvem. Nastoupil jsem do několika Králové?
Jediné, co stálo za koncem ve Dvoře,
zápasů, např. Sparta Praha B, Viktoria
bylo narození dcery. Do práce jsem
Plzeň B, Karlovy Vary.
Cítíte se teď fotbalově nejlépe za odjel, když ještě spala a domů jsem se
vracel, když už chodila spát, takže jsem
celou dosavadní kariéru?
Jestli se cítím nejlépe za celou kariéru, ji skoro neviděl. Měl jsem to 55 km do
nevím, ale cítím se dobře. Zatím se mi Dvora a domů jsem se vracel mezi
vyhýbají vážnější zranění, takže v sedmou až osmou hodinou večer. Už
tomhle směru je vše podle mých jsem nechtěl třikrát týdně dojíždět na
tréninky a zápasy takovou dálku. Pan
představ.
Naposled jste kopal divizi ve Dvoře Karadzos měl pro tohle pochopení, tak
Králové. Je mezi soutěžemi mě bez problému uvolnil už v zimní
přestávce.
znatelný rozdíl?
Rozdíl v soutěži určitě je, zejména v Jaké máte s Chlumcem cíle? Chtěl
zápasech proti B mužstvům. Mladí, byste se usadit v třetiligovém
rychlí kluci, technicky dobře vybavení. kádru?
Určitě bych se chtěl stát plnoTo v divizi nebylo. Tam je většina
mužstev zkušenějších a fotbal není tak hodnotným členem A mužstva, který by
živelný. Jinak v zápasech proti týmům nastupoval do více zápasů.
jako jsou Přepeře, Ústí nad Orlicí, Co chlumecké béčko? Tam se s
vámi také asi počítá.
Živanice nejsou tak velké rozdíly.
Primárně jsem přestupoval do B týmu,
I kvůli koronaviru jste toho po
přestupu do Chlumce zatím abych pomáhal mladším klukům jak v
nemohl tolik odehrát. Jak jste zápase, tak na tréninku. Ale v létě jsem
spokojený v novém angažmá a jak měl možnost přípravy s A mužstvem, a
už jsem tam zůstal. Tak snad jsem
se váš přestup sem vůbec zrodil?
Samozřejmě byl bych spokojenější, ukázal, že ještě můžu být platným
kdybych měl větší vytížení za A členem áčka.
mužstvo, ale právě kvůli pauzám v Jak jste trávil koronavirovou
souvislosti s koronou jsem ještě nestihl pauzu? Dodržoval jste nějaký

Ondřej Vaníček hrál poslední léta za Dvůr Králové.

fotbal v kraji

Foto: Archiv O. V.
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Ondřej Vaníček se vrátil do mateřského Chlumce nad Cidlinou.
Foto: Archiv O. V.

stanovený plán?
My jsme žádný extra tréninkový plán
neměli. Chodil jsem si aspoň jednou
týdně zaběhat, ale to nikoho
dlouhodobě nebaví, takže za celou
dobu jsem byl asi čtyřikrát běhat, jinak
nějaké lehké posilování doma.
Co čekáte od jarní části?
Těžko říct co očekávat, zvlášť v dnešní
době. Osobně si myslím, že po
rozvolnění přijde další vlna a budou se
zavádět další opatření. Jen doufám, že
nechají hrát profesionální a amatérské
soutěže ve všech odvětvích sportu,
protože absolvovat další přípravu, aby
po ní přišlo zase přerušení nebo
ukončení soutěží, to je frustrující.
Měl by Chlumec na to, aby
postoupil do druhé ligy?
Tohle není úplně otázka na mě. Kvalita
kádru by asi mohla konkurovat týmům
ve druhé lize, ale většina hráčů ve druhé
lize jsou profesionálové, u nás všichni
kluci chodí do práce nebo mají brigády.
Další věcí je stadion, ten asi nesplňuje
parametry druhé ligy a byly by potřeba
drobné úpravy, které by musel někdo
zaplatit. V dnešní nejisté době nevím,
jestli by chtělo město investovat do
úprav stadionů, který je praktický nový.
Dalším aspektem jsou peníze na chod
klubu ve druhé lize, které jsou řádově
jinde než na chod klubu v ČFL.
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Na jaký moment či sezonu v dosavadní kariéře nejraději vzpomínáte?
Nejlepší sezonu jsem měl asi první rok
ve Dvoře, kdy se mi gólově dařilo. Po
hrozném podzimu jsme na jaře
dokázali soutěž zachránit a já se stal
nejlepším střelcem týmu s devíti zásahy.
Samozřejmě i sezony v Bydžově, kdy
jsme první rok po postupu do divize
skončili na čtvrtém místě, byl super. A
spousta dalších sezon v dorostu či
žácích. Je toho už hodně, těžko vybrat.
(pvh)

ONDŘEJ VANÍČEK
Narozen:
5. prosince 1989 v Chlumci nad Cidlinou.
Mateřský klub:
FK Chlumec nad Cidlinou.
Hráčská kariéra:
RMSK Cidlina Nový Bydžov, FC Slovan
Liberec, RMSK Cidlina Nový Bydžov, FC Velim,
TJ Dvůr Králové nad Labem.
Úspěchy: V mladších žácích zájem od
francouzského klubu, který si ho ještě s
dalšími kluky vyhlédl na turnaji v Itálii a pozval
ho na kemp, kam nakonec nejel. První místo v
divizi (mladší dorost). Zájem a přestup do FC
Slovan Liberec. Zahrát si proti Bonymu
Wilfriedovi v době, kdy přišel do Sparty. Deset
let odehraných v divizi C.

regionální fotbalové noviny

Tatran Hostinné - týmy přípravek

MINI přípravka (U7)
Stojící z leva: Lukáš Hron (2015), David Kracík (2014), Rozálie Kracíková
(2016), Vojtěch Krejčí (2014), Matouš Kracík (2016), Tomáš Kracík (2016) a
ležící lídr této kategorie Šimon Kracík (2014)

STARŠÍ přípravka (U11):
Zleva: Vojtěch Štiller (2011), Šimon Jungton (2010), Ondřej Václavík
(2011), David Říha (2010), Jakub Hesko (2011), M.Ferenci (2009), Vojtěch
Klepáček (2011), Jakub Maličký (2011), Jakub Musák (2010), Tobiáš Jindra
(2011), Matyáš Rosenbaum (2010), Tobiáš Knapík (2010), Patrizia
Dvořáková (2009).

fotbal v kraji
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MLADŠí přípravka (U9)
Stojící zleva: Jan Tušiak (2011), Jakub Tušiak (2013), Hanka Tremlová
(2011), Petr Hron (2011), Vanesa Pátá (2011), Cyril Šťastný (2013), Lukáš
Fejfar (2013), Eliáš Knapík (2013), Vítek Fejfar (2013), Josef Najman (2013),
Martin Nevole (2012)
dole zleva: D.Kracík (SP 2010), Matyáš Ciler (2013), Max Malý (2013),
Anežka Grofová (2011), Tomáš Topinka (2013), Mikuláš Pokora (2012),
Petr Hesko (2013)

STARŠÍ přípravka (U11)
Zleva: T. Jindra, Jakub Maličký, Vojtěch Štiller, Šimon Jungton, Matyáš
Rosenbaum, sedící z leva Matyáš Kosek, Jakub Tušiak, Patrizia Dvořáková,
Jakub Musák, Adam Kracík, Tobiáš Knapík.
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ONDŘEJ NEJMAN, TRENÉR NÁCHODA:

Odehrát 22 zápasů? Kluci to zvládnou
Divizní jaro by kvůli vynucené pauze mělo začít už na konci ledna.
Týmy by měly stihnout odehrát 22 zápasů. Trenér Náchoda Ondřej
Nejman věří, že se vše stihne a jeho tým zabojuje o titul. Sezonu má
Náchod rozjetou skvěle, když mu patří druhé místo v tabulce divize C.
Na podzim jste stihli odehrát
pouze osm utkání. Na svém
kontě máte sedm vítězství a
jedinou prohru, jak podzim
zpětně hodnotíte?
Pozitivně. Jediná prohra s
Nymburkem nám ukázala, že
průměrné alibistické výkony na body
nestačí. Jsem rád, že nás výsledky
soupeřů z vršku tabulky nutí a
motivují k tvrdé práci v tréninku.
Cítíme správný výsledkový tlak.
Vyzdvihl byste výkony jednotlivce z vašeho týmu, který vás na
podzim nejvíc překvapil?
Zakládáme si na týmovém projevu,
proto bych nechtěl vyzdvihovat
přímo jednotlivce. Ocenil bych hlavně
to, že nám vždy pomohli kluci, kteří
třeba předchozí zápas nehráli v

Divize by měla začít už na konci
ledna, je to podle vás dobře?
Vzhledem k našlapané termínovce
ani jiná možnost není. Na této
amatérské úrovni jsou vložené středy
nesmysl, většina hráčů studuje nebo
chodí do práce a ta je v této nejisté
době priorita. Dva měsíce se bude
hrát na umělkách, bude to trochu
jiná soutěž, ale na ostré zápasy se
těšíme, lepší než se plácat po
přípravách bez emocí.
Jak hráči trénují? Na jaře jste volili
individuální trénink přes aplikaci
XPS, pokračujete v tom i teď?
Trénovali jsme individuálně, kluci
měli plán v aplikaci XPS. Jakmile se
mohlo trénovat ve skupinách po
šesti, tak jsme hned najeli na tento
model. Bylo to organizačně složitější,

Svěřenci trenéra Ondřeje Nejmana odehráli po rozvolnění vládních opatřeních
první přátelský zápas. Hradeckou Slavii porazili 5:3.
Foto: Michal Malý

základu nebo na svých oblíbených
postech, ale nebyli zahořklí a tým
svým výkonem vždy zvedli. Sestavou
jsme poměrně dost z různých důvodů
točili.
V říjnu byla soutěž pozastavena,
následně se rozhodlo, že bude
pokračovat až v roce 2021, jak
jste toto rozhodnutí vnímal?
Nezbylo nám než rozhodnutí
přijmout a zařídit se podle toho.
Spíš jsme vnímali jako problém to,
že jsme dlouho nemohli společně
trénovat a hlavně nevěděli, kdy se
opět soutěže rozběhnou. Těžko se
pak plánuje příprava a hlavně
tréninkový proces. Potřebujeme
rozvoj a ne údržbu.

fotbal v kraji

Měl jsem trochu obavy, jak dlouho
bude trvat mládež rozhýbat, ale
realita je úplně skvělá a trenéři všech
kategorií oceňují s jakým zápalem a s
jakou docházkou se kluci zapojili do
tréninku. Je radost sledovat s jakou
chutí i v nevlídném a mrazivém
počasí kluci a holky našeho klubu
trénují. Velký dík i trenérům, kteří své
týmy udrželi po dobu přestávky
pomocí různých motivaček a výzev
"na špičkách".
Za půl roku byste měli odehrát 22
zápasů, je to podle vás reálné?
Ano kluci to zvládnou. Výhodu
budou mít týmy se širším kádrem a
štěstím na zranění. Ale vzhledem k
tomu, že v termínovce nejsou vložené
středy, tak to týmy nijak zvlášť
neovlivní. Stejně každý v lednu a v
únoru hraje přípravy. Takhle budou
mít zimní zápasy alespoň náboj. Stín
pochybností visí akorát nad tím, co
nikdo neovlivní, a tím je možná třetí
vlna epidemie.
S jakými ambicemi budete
vstupovat do zbytku sezony?
Navázat na sérii výher a pokračovat
na ní. Nic jiného nás nezajímá.
Čekáte, že se sezona dohraje,
nebo podle vás přijde třetí vlna
koronaviru a dopadne jako ta
minulá?
Doufám, že se dohraje kompletní.
Určitě se odehraje alespoň půlka
soutěže, podle které se dá uzavřít
tabulka... Rádi bychom odehráli
všechny zápasy, jakákoliv jiná
možnost není podle mě regulérní.
Profesionální soutěže pokračují.
Kdo podle vás letos vyhraje naši
první ligu?
Sparta. Jako fanoušci na to čekáme
už dlouho. Osobně bych to přál

hlavně panu Kotalovi, který má
obrovský podíl na jejím restartu.
Máte oblíbeného světového
/českého
trenéra,
kterého
sledujete?
Snažím se sledovat všechny
sportovní trenéry, nejenom ty
fotbalové a z každého si brát
postřehy a novinky. Dnes je možné
sledovat
obrovské
množství
informací a lidí, jde spíše o to, aby si je
člověk přebral a zapracoval do své
vlastní trenérské cesty, učil se a
rozvíjel se. Jurgen Klopp, Julian
Nagelsmann, Jirka Vorlický, Václav
Kotal, Jindřich Trpišovský, mám rád
charakterní a lidské trenéry, kteří
rozumí a věří tomu, co dělají.
(vek)

PARTNEŘI OFS NÁCHOD

ale efekt toho, že si kluci na hřišti kopli
do míče a po partách se potkali,
popovídali a zasmáli, vše převážil.
Minulý týden se rozvolnila vládní
opatření, budete mít do Vánoc
společné tréninky? A jak by měla
vypadat vaše příprava na brzký
start jara?
Ano. Do Vánoc budeme trénovat
společně a sehrajeme dva přáteláky.
Přes svátky zařadíme individuální
meziblok a hned po Novém roce
rozjedeme přípravu na jaro.
Mohou tyto vynucené pauzy
podle vás nějak poznamenat
hráče do budoucna? Tady se
bavíme asi hlavně o mládežnických kategoriích.

strana

Náchodský kouč Ondřej Nejman už
chystá tým na návrat bojů v divizi.
Foto: FK Náchod
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PATRIK HOŘEŇOVSKÝ, PŘEDSEDA SLAVIE HK:

Nerad si v práci dávám mantinely
Klub Slavia Hradec Králové se pod jeho vedením mění. Zda nastolená cesta
splní cíl a bude sklízet kýžené ovoce, to se teprve uvidí. Ovšem první
známky posunu jsou evidentní. Zmiňme A tým sešívaných, který v
dosavadních devíti odehraných kolech Votrok krajského přeboru ukořistil
velmi slušných jednadvacet bodů. A netají se nejvyššími ambicemi.
„Věřím, že bychom postup brali všemi deseti,“ míní Patrik Hořeňovský,
předseda klubu.
Začněme mládeží. Plní se vaše
plány?
Po velkém jarním spojení mládeže
s Olympií Hradec a rozdělení hráčů podle
ročníku narození, se nám podařilo
všechna mužstva stabilizovat. Do
budoucna je naším hlavním cílem
nastavení co nejlepšího tréninkového
procesu a podmínek pro hráče, aby se
mohli jak fotbalově, tak i lidsky rozvíjet.
Zároveň chceme postupně doplňovat
naše týmy o kvalitní hráče z Hradce
Králové a blízkého okolí, u starších
kategorií i z celého kraje. Hráčům
chceme nabízet kvalitní podmínky,
a to jak vybavením, zázemím, tak i co se
týká vzdělávání, proto navazujeme
spolupráci se základními a středními
školami.
Jak mládež na hradecké Slavii
funguje?
Naše mládež působí především v areálu
Slavia Hradec Králové, využívá ale i areál
hradecké Olympie v Kuklenách. Od září
máme nově vytvořenou fotbalová
školičku Slavia KIDS a už nyní v ní působí
přes dvacet dětí. Dále máme čtyři týmy
přípravek U8 – U11 a dva týmy mladších
žáků U12 a U13. Dorostenecké týmy
máme také v počtu čtyř, a to U16 – U19.
Tyto týmy navíc využívají i areál Malšovy
Lhoty, díky úzké spolupráci s tímto
klubem.
Konfrontace s nejlepšími týmy v
odehraných kolech nedopadla
úplně nejlépe. Co bylo hlavním
důvodem přihlásit vyšší soutěže?
Je pravdou, že s těmi nejlepšími týmy to
pro naše hráče bylo zatím složité
a objevovaly se i vysoké prohry. Ale
nemůžeme hodnotit výchovu pouze
podle výsledků, tu je třeba vnímat z širší
perspektivy. Ale například naše ligová
U13, která je složena z hráčů, kteří ještě
nedávno nastupovali v krajských
a okresních soutěžích, dokázala po
pětiměsíční práci našich trenérů
několikrát v lize vyhrát, v přípravném
utkání s týmem krajského přeboru pak
vyhrála o dvacet branek. Dále tým U17,
nově složený z hráčů krajských
a okresních soutěží, dokázal hrát
vyrovnaná ligová utkání, v některých
dokonce být herně i kondičně lepší, jako
například s týmy Jablonce, Ústí nad
Labem, Neratovic nebo Chrudimi. V
rámci výchovy je pro nás ale důležité,
aby se naši hráči zlepšovali jak
individuálně, tak herně a tyto soutěže jim
nabídnou větší konkurenční prostředí, ve
kterém se mohou zlepšovat. A se vší

fotbal v kraji

úctou ke krajským mládežnickým
soutěžím, ve kterých v dnešní době může
hrát téměř každý mládežnický klub,
který složí pro danou kategorii mužstvo,
by nám bohužel nemohli nabídnout
možnost vychovávat hráče pro soutěže,
které bychom v budoucnosti chtěli hrát
i s kategorií mužů. Výchova musí mít
jasnou vizi od nejmenších až po dospělé
se všemi návaznostmi, a to je přesně to,
o co se na Slavii nyní snažíme.
Jak aktuálně vypadá spolupráce
Slavie a Olympie HK?
S panem Štěpánkem jsme se nedávno
domluvili na tom, že fungování mládeže
FC Slavia HK a Olympia HK bude již trvale
pod značkou FC Slavia HK. Především
z pracovních a časových důvodů.
I nadále ale v určitých oblastech budeme
spolupracovat.
Funguje v nějaké míře součinnost
s FC HK?
Koncem léta jsem měl několik velmi
příjemných setkání se členy nejuzšího
vedení FC Hradec Králové, kde jsme si
vyříkali určité křivdy z předešlých článků
a pánové Jan Michálek a Milan Přibyl mě
seznámili s fungováním klubu a jeho
budoucím směřováním. Se sportovním
ředitelem Jiřím Sabou jsme pak dotáhli
několik přestupů mezi našimi kluby, za
což patří FC Hradec Králové velký dík. Do
budoucna jsme si slíbili větší a častější
spolupráci mezi oběma kluby, hlavně co
se týče rozvoje a práce v mládeži.
Velké cíle máte i s A týmem. Týmu se
v dosavadním průběhu bodově
dařilo. Jaké jsou cíle v letošní
sezoně?
Oba dva dospělé týmy mi letos dělají
radost, a to jak vysokou účastí na
trénincích, tak jejich odhodláním makat,
ale také i skvělou partou, kterou mezi
sebou mají, a do které bez problémů
přibrali i několik nových posil, které
k nám v létě přišly. Cíle máme reálné,
letos chceme vybudovat kvalitní a pevné
jádro, se kterým se v příští sezóně
budeme snažit o postup do divize.
Mohl by tým usilovat o postup už
v této sezoně?
Pokud nám forma vydrží a předváděná
hra nás dostane na postupové místo již
letos, věřím, že bychom postup do divize
brali všemi deseti.
Řešíte posílení kádru už do jarní
části sezony?
Ano, řešíme zejména rozumné omlazení
kádru s výhledem do budoucna. Jde
nám o to, aby k nám chodili talentovaní
mladí hráči z Hradce Králové a blízkého

strana

Patrik Hořeňovský má s hradeckou Slavií zajímavé plány.
Foto: Archiv P. H.

okolí, u kterých je perspektiva dalšího
fotbalového růstu a zároveň mají i
nezkažený charakter a soudnost při
nárocích na odměny.
Můžete být u nových posil konkrétní?
Prozrazovat jména dopředu není
vhodné a nechám si je pro sebe. Ale rádi
bychom přivedli v zimě dva hráče a v létě
další dvě až tři nové posily. Jedná se o
mladé hráče s výkonností na divizi.
Kam až byste chtěl hradeckou Slavii
z krajského přeboru dostat?
Určitě chceme vše v klidu a zdravě
nastavit tak, aby na nás za pár let
nevypadli nějací kostlivci. Co se týče mé
vize, je jednoduchá. Chceme vybudovat
dobře fungující klub s velmi kvalitní
mládeží a hrající na důstojné úrovni
republikové soutěže pořádané FAČR.
U družstev mužů chceme vybudovat
takové podmínky, abychom mohli
plynule postupovat a růst napříč
soutěžemi bez nějakých obav o budoucnost klubu. A jestli se naše snaha zastaví
v divizi, ČFL nebo třeba i výše, to ukáže až
čas. Nerad si dávám ve své práci
mantinely.
Jaký vliv může mít koronavirová
pauza na dospělé i mládežnické
soutěže? Pociťujete je už teď?
Bohužel, koronavirová pauza bude mít
určitě nějaký vliv nejen na naše hráče, ale
v podstatě na hráče všech klubů. My
jsme se ale snažili v rámci našeho klubu
udělat maximum proto, aby ta pauza
měla na našich hráčích co nejmenší
dopad. Hráčům od školičky až po muže
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byly posílány na každý týden
individuální tréninkové plány, navíc měli
dvakrát v týdnu hodinu on-line cvičení
s naším kondičním trenérem Igorem
Ročínem. V tomto si myslím, že jsme byli
velmi aktivní, podobnou možnost svým
hráčům nedávalo velké množství klubů.
A za toto hledání cest k tréninku i v této
těžké době jsme měli velmi kladné
ohlasy ze strany hráčů, ale i jejich rodičů,
kteří se občas do tréninků i zapojovali. Je
ale jasné, že reálný fotbalový trénink
na hřišti tyto alternativy nemohou
plnohodnotně nahradit.
Jak se těšíte na jarní část?
Já se těším velmi, do fotbalového
prostředí jsem šel, protože fotbal
miluji a žiju jím. Rád chodím na utkání
jak mužů, tak i mládežnických týmů
a oboje dost prožívám. Prostě když
hraje Slavia, chci vždy vidět naše
vítězství, je mi jedno o jakou věkovou
kategorii se jedná (směje se).
(pvh)

PATRIK HOŘEŇOVSKÝ
Věk: 35 let
(pochází z Hradce Králové, trvale žije v
Praze).
Podnikatel a investor.
Pozice v klubu:
předseda (od roku 2019).
Hráčská kariéra:
FC Slavia HK, Olympia HK.

regionální fotbalové noviny

Rychnovsko

OKRESNÍ FOTBAL

DAVID HOLMAN, TRENÉR MLÁDEŽE V KOSTELCI:

Chtěl bych posunout fotbal v regionu výš
David Holman se přistěhoval do našeho regionu z Libereckého kraje před
třemi lety. V současné době trénuje kategorie U7, U9 i A mužstvo v Kostelci nad
Orlicí. Zároveň v klubu působí jako funkcionář.
Nedávno jste se na klubovém webu
vyjádřil, že ostatní regiony by mohly
tomu rychnovskému závidět. Buďte
konkrétní, jak jste to myslel, a měl jste
ohlasy z Libereckého kraje?
Jde především o práci v tom regionu. Jak
jsem se již zmiňoval. Když začnu u dospělé
kopané, tak je to okresní pohár, který je
zakončen krásnýam finále s bohatým
programem a finanční odměnou pro kluby,
což je na této úrovni, troufám si říct, v celé
republice rarita a má to velmi kladné ohlasy.
Na Liberecku mi nejprve ani nevěřili, že se na
okresní úrovni něco takového dělá.
A mládež?
Co se týká mládeže, tak se mi hodně líbí
zimní halové ligy. Děti mají vytíženost a
kluby nemusí hledat turnaje sami. Celkově
ten přístup k mládeži, který se však týká i
kraje. Práce s trenéry je jiná a kvalitnější.
Jinde na okrese toto absolutně nefunguje.
Zájem o fotbal je tu mnohem větší. Ohlasy,

jak já říkám z doby ledové, jsem měl vcelku
pozitivní. Funkcionáři i hráči, kteří to četli, mi
dali za pravdu a byli v údivu, co se tady pro
fotbal dělá. Možná to naštvalo některé
činovníky svazu, ale třeba to bude hnací
motor pro to, aby svou práci v regionu
zlepšili a fotbal posunuli zase o krok dál.
Může okresní fotbalový svaz ovlivnit
zájem mladých fotbalistů? A jakým
způsobem? Hodně lidí říká, že KFS a
OFS to ovlivnit nemůže, že je to na
klubech a jak?
Jsem toho názoru, že může. Tady vidím
jako prioritu pomoci oddílům v tom, aby se
mládež v klubech nastartovala, či jim
například pomoci v náborech po školách,
školkách a spoustou dalších věcí. Když na
okrese bude mládež fungovat dobře, není to
jen vizitka klubů, ale i okresního fotbalového
svazu. Každý okresní svaz by měl mít zájem
o výchovu fotbalových nadějí a v některých
regionech tomu tak není. Když chceme mít v

David Holman (číslo 27) s týmem předpřípravky Kostelce nad Orlicí.
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okrese a kraji hodně mužstev dospělých, tak
musíme začít u mládeže, to je alfa omega
všeho.
Zmínil jste se, že chcete přivést
mládežnické reprezentační mužstvo,
co to může přinést regionu?
Je to takový sen, dát těm lidem nadstavbu,
než jen jejich klubový fotbal. A opět je to
vizitka i okresního svazu, že zrovna v tomto
regionu dokážeme pro lidi udělat nějakou
nadstavbu. Samozřejmě, že bych chtěl, aby
to bylo v Kostelci, ale pokud se to nepodaří,
tak tu máme i další pěkné areály, kde by se
jakákoliv podobná akce mohla uskutečnit,
jako například Dobruška, či Týniště. A není
to jen o té reprezentaci, ale i o jiných akcích
pro fanoušky, aby viděli, že KFS i OFS pracuje
dobře a pro lidi. Což si myslím, že na kraji i
okrese je, ať to někteří slyšet nechtějí. Jen je
potřeba tomu dát určitou nadstavbu.
Fotbalovým
prostředím
hýbe
fotbalová evoluce, je realizovatelná v
okresních, či krajských podmínkách?
Toto je asi nejaktuálnější téma ve
fotbale. Je strašně těžké na to odpovědět.
Prvotně chci říct, že ne každý dobrý hráč

Foto: Archiv D. H.

či trenér může být dobrý funkcionář a
manažer. Na druhou stranu, co se týče
KFS, tak nemám pocit, že by oddíly měly
nějaké problémy, co se se řízením soutěží
týče. Je hezké přijít s myšlenkou, ale kde
sehnat zapálené lidi? Lidi, kteří chtějí ve
svém volném čase a zcela zadarmo dělat
něco pro ostatní a ne jen pro sebe? V
tomto má každý funkcionář můj obdiv.
Na Strahov za několik desítek, možná
stovek tisíc měsíčně by chtěl asi každý, ale
pracovat pro okres zdarma, do toho se
moc lidí nehrne. Já musím říct, že v tom
porovnání co mám KFS i OFS fungují
slušně.
Proč myslíte?
Má to řád a dělají to lidi zapálení. Je to
možná tím, že lidé nemají porovnání s
jinými regiony, a tak se trošku zapomíná na
to, co tu funguje a hledají se chyby, ale to je
klasická česká povaha. Za to, co se tady pro
fotbal dělá, by jinde třeba líbali ruce. Možná
budu pranýřován některými lidmi, ale já si
za svým názorem stojím. To jsou fakta.
Nemám problém si s každým sednout a svůj
názor mu podloženými fakty vysvětlit a
poslechnout si i názor opačný, ale musí mít
váhu.
Z vašeho rozhovoru vyplynulo, že by
jste se rád ucházel o nějakou funkci na
nejbližší valné hromadě OFS, co je pro
vás hlavní priorita?
Vyplynulo to správně. Chci, aby se fotbal v
regionu posunul zase o krok dál. Dostal jsem
nabídku, kterou jsem přijal a kandiduji do
VV OFS RK a mojí prioritou je být členem
komise mládeže. Mládež by měla být
priorita všech oddílů, vždyť díky mládeži
můžeme mít dospělá mužstva. Už jsem
slyšel, že jsem ambiciózní a naplavenina.
Ano jsem, netajím se tím. Fotbal miluji a
když nechtějí posunout fotbal v regionu
místní, tak to musí udělat někdo cizí. Nejde
mi o žádné korýtko, vždyť ta funkce je
neplacená. Jde mi čistě jen o fotbal a věřím,
že mé schopnosti ostatní přesvědčí, že
mladý kluk z konce světa, kde sníh taje jen v
srpnu, ve spolupráci s dalšími schopnámi
lidmi na OFS je ta správná volba.
(fvk)
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SEMINÁŘ TRENÉRŮ:

Koučové se tentokrát vzdělávali on-line
Trenérsko - metodická komise Královéhradeckého KFS ve spolupráci s
Nadačním fondem na podporu fotbalové mládeže a Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje připravily na sklonku listopadu on-line seminář s
finanční podporou pro trenéry mládeže OFS Hradec Králové.
Zúčastnit se ho mohli trenéři
minimálně s licencí C, kteří v soutěžním
ročníku 2020/2021 aktivně působí u
mládežnického mužstva hrajícího
některou ze soutěží řízenou OFS Hradec
Králové od minipřípravek až po starší
žáky.
Dvouhodinovou akci, které se
zúčastnilo téměř 70 mládežnických

trenérů OFS Hradec Králové, zahájili a v
online prostředí distanční formou vedli
Jan Míl a Daniel Franc. V závěru pak
nechyběla diskuze lektorů s přítomnými trenéry.
Organizačně se na tomto online
semináři mládeže podíleli předseda
OFS Hradec Králové Martin Zbořil,
Grassroots trenér mládeže Králové-

hradeckého KFS Jan Míl, Grassroots
trenér mládeže OFS Hradec Otakar
Rejfek a Vladan Haleš, místopředseda
OFS Hradec a člen správní rady
Nadačního fondu na podporu
fotbalové mládeže Královéhradeckého
kraje.
Díky podpoře Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje se všichni

účastníci semináře, kteří splnili
podmínky účasti a odevzdali vyplněný
dotazník, mohou těšit na jednorázovou
odměnu 2.500 Kč, a tak by ji měli mít
v těchto dnech již na svých účtech.
Na závěr nezbývá než věřit, že se další
obdobný seminář trenérů mládeže
uskuteční již na fotbalovém hřišti.
Lubomír Douděra

GRATULUJEME!
TRENÉR PETR VOHRALÍK SLAVÍ 65

Snímek z utkání minipřípravek v rámci Memoriálu Josefa Součka, zejména
nejmladším adeptům fotbalu se věnuje většina mládežnických trenérů
OFS Hradec Králové.
Foto: Lubomír Douděra

V těchto dnech slaví 65. narozeniny
Petr Vohralík, dlouholetý trenér
mládeže. Postupně působil v Sokole
Malšovice, FC Olympia Hradec Králové
a jeho kroky poté vedly pod malšovická
"lízátka", kde je manažerem a trenérem
Fotbalové školičky FC Hradec Králové
při ZŠ Milady Horákové.
Do dalších let mu přejeme zejména
pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na sportovištích i mimo ně. Ke gratulantům se připojují
Okresní fotbalový svaz Hradec Králové, FC Hradec Králové i redakce Fotbalu
v kraji.
(ld)
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OFS HRADEC KRÁLOVÉ: MILNÍKY ROKU 2020
I přes mnohá omezení, která letošní rok přinesl, stojí za zaznamenání mimo jiné několik milníků na území Okresního fotbalového svazu
Hradec Králové.

Nové hřiště v Nechanicích: Velká sláva se při startu podzimu
konala v Nechanicích, kde byl otevřen nový sportovní areál, jehož
součástí je fotbalové hřiště včetně nádherných kabin a tribuny.
Foto: Lubomír Douděra

100 let fotbalu na Novém Hradci: Zdejší fotbalový klub oslavil
významné jubileum, ke kterému přijeli poblahopřát Internacionálové ČR. Součástí byl i křest publikace ke 100 letům fotbalu na
Foto: Lubomír Douděra
Novém Hradci od Josefa Horáčka.

SPORT HRADEC CUP 2020: Tradiční charitativní Sport Hradec cup 2020 opět pomáhal a letos se vybralo při dražbě a od dalších podporovatelů, mezi
nimiž je i OFS Hradec Králové, neuvěřitelných 1.537.600 Kč !!! Hlavním mottem této akce je pomoc těm, kteří ji potřebují. Součástí byl turnaj v malé
kopané, hrálo se v neopakovatelné atmosféře za celodenního deštivého počasí v překrásném sportovním areálu Slavie Hradec Králové. Jednou z
hvězd akce byl hokejista Detroitu Red Wings a Hradce Králové Filip Hronek.
Foto: Lubomír Douděra

