ROČNÍK 17  ČÍSLO 13  23. ÚNORA 2021

MIROSLAV HARASEVIČ:
Obavy o Hejtmánkovice

VLADIMÍR BROŽ:
Co dál se sezonou?
FRANTIŠEK DEJNOŽKA:
Dobrá duše Vysoké

VIRTUAL STUDIO

Kongresové Centrum, Palác Pardubice

P A R D U B I C E

První virtuální studio v Pardubicích
Plně vybavené virtuální studio na online eventy.
•
•
•
•
•
•

lokace - OC Palác Pardubice - 3. patro
dostupné parkování
kompletní zázemí kongresového centra
možnost občerstvení přímo na místě
ﬂexibilita a individuální přístup k vašim
speciﬁckým požadavkům
dvě plně vybavená studia:
1) s LED stěnou
2) s green screen klíčovacím pozadím

•
•
•
•
•

•

čtecí zařízení
navrhneme pro vás technické řešení
pomůžeme s návrhem obsahu eventu
graﬁcké zpracování, režie a dramaturgie
přenos do veřejného online prostoru:
YouTube live, Facebook, Instagram, atd. nebo
na vaše stránky
přenos do zabezpečené klientské sekce
popřípadě placeným/free privátním přenosem
po udělení hesla

Vhodné pro:
•
•
•

online školení trenérů a rozhodčích
konference a valné hromady, výroční schůze
webináře

•
•
•

instruktáže
online tréninky
tiskové bríﬁnky

Pro konkrétní nabídku zajištění Vaší akce nás kontaktujte.
Bratranců Veverkových 680
Pardubice, 530 02
www.masa-agency.cz

Radek Mašík
T +420 606 761 267
E radek@masa-agency.cz

David Kantor
T +420 724 564 222
E david@masa-agency.cz

Vážení fotbaloví příznivci,
fotbalové jaro v kraji je sice
ještě v nedohlednu, ale i dnešní
doba přináší řadu fotbalových
zajímavostí. A proto můžeme
fotbalové jaro odstartovat tímto
číslem již dnes.
Jak víte, plných čtrnáct čísel
Fotbalu v kraji se v podzimní
části kvůli koronavirové pandemii nepodařilo splnit, a tak
dnešní a následující vydání
máte od podzimní části
uhrazenou a dostáváte je zdarma.
Letošní jarní část sezony je také
již druhá, kdy Fotbal v kraji
vychází pouze v elektronické
verzi a výhled ukazuje, že tomu
zatím nebude jinak.
V následujících číslech vás
budeme informovat o možnosti
předplatného pro vydání, která
budou na jaře následovat. V tuto chvíli je jisté, že další číslo
vyjde za dva týdny.
Další harmonogram bude
záležet na tom, zda (a kdy) se
rozběhne jarní sezona.
V současné době věřme a doufejme, že se to pravé fotbalové
jaro v kraji a okresech rozjede
dle všech plánů a vy fanoušci se
brzy setkáte na fotbalových
trávnících a budete se moci
radovat z úspěchů svých klubů,
mužstev i hráčů.
Tak držme palce.
Michaela Zimová
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 JAKO I. B třída, skupina B: Miroslav Harasevič,
 hrající trenér Sokola Hejtmánkovice
 ČFL: Jan Kraus, trenér FK Chlumec nad Cidlinou
 Divize C: Martin Malý, kapitán FK Náchod
 Mládež: Václav Brůžek,
 předseda Spartaku Rychnov nad Kněžnou
 OFS: Předsedové se ohlížejí
 OFS Hradec Králové

Fotbal v kraji je zaevidován na MK ČR pod evidenčním číslem
MK ČR E 15368., ISSN 1214-8067, IČO:22881107,
č.ú: 246291098/0300
Vychází v úterý v době fotbalové sezony.
Uzávěrka vydání: neděle
Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Příspěvky
čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat stanovisko
redakce. Příspěvky honorujeme pouze na základě vzájemné
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dohody s autory. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
dopisovatelů krátit.
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ:
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlýnek
11. října se hrál v krajské lize dorostu U17 duel mezi
týmem Jaroměř/Velichovky a Vysokým Mýtem. Zástupce
našeho kraje zvítězil 2:1.

regionální fotbalové noviny

FRANTIŠEK DEJNOŽKA, ČLEN VÝBORU VYSOKÉ:

Vize? Hrát co nejvýše, dokud nedoroste mládež
Parta, fotbal, pivko, Dejnožka. Ve zkratce Vysoká nad Labem. S přehledem
nejzkušenější tým Votrok krajského přeboru, kde kopou „plejeři“ s
minulostí ve vyšších soutěžích, má ve svém výboru Františka Dejnožku. A
ten je, jak známo, duší místní kopané. Co velký fotbalový nadšenec s
hráčskou minulostí v tehdejším Spartaku Hradec Králové či na Novém
Hradci Králové očekává nejen od letošní sezony?
Františku, fotbal ve Vysoké je bezesporu vaší srdeční záležitostí…
Určitě. V dnešní době plné spěchu a
stresu potřebuje každý člověk nejen
práci, ale i koření života. A to je pro mě
fotbal. Zkrátka relax, antistres a těšení
se na příští víkend.
Jak dlouho se už u fotbalu pohybujete?
Fotbal jsem hrál od dětských let. Když
parta nadšenců založila v roce 1971
oddíl kopané, tak jsem se ihned hráčsky
zapojil. Od 16 let až do dospělého fotbalu. Bohužel oddíl po dvou letech zanikl. Hlavním důvodem bylo, že jsme ve
Vysoké neměli hřiště. Když v roce 2000
jiná parta nadšenců vedená rodinou
Píšů založila opět fotbalový klub a dala
si tehdy těžko představitelný cíl vybudovat hřiště se zázemím, nemohl jsem
samozřejmě jako „Vysočák“ zůstat
stranou.
Jaké máte s Vysokou plány?
Od prvních plánů začít hrát ve Vysoké
„jen“ fotbal se postupně přidávaly další
plány. Muselo padnout rozhodnutí, zda
se bude hrát pro „chuť na první pivo“
nebo, zda chceme položit základy dlouhodobější činnosti. Rozhodnutí padlo
pro dlouhodobost. Cílem se tedy stala,
vedle dospělého fotbalu, i práce s mládeží. Postupně se vytvořila super parta
trenérů kolem mládeže, která dělá velké
pokroky a radost všem ve Vysoké. Dnes
máme celkem 120 dětí od minipřípravky po mladší dorost. Protože je každý
rodič přirozeně ambiciózní, rozhodli
jsme se co nejdříve postoupit s dospě-

lým družstvem do krajských soutěží,
aby mládež neodcházela do jiných
klubů. Netrpělivě čekáme, až mládež
„doroste“ pro dospělý fotbal. V tomto
jsme si úplně neuvědomili, že to nebude
trvat rok nebo pět, ale prakticky dvacet
let.
Pokračujte.
Souběžně jsme museli pro tuto
strategii řešit, společně s obcí, kvalitu
hřiště a zázemí. Vysoká nad Labem má
velkou výhodu, že má starostu pana
Horáka. Ten podporuje aktivity v obci a
tedy i sport. Postupně obec vybudovala
pevnou halu, nafukovací halu, umělku
na malém hřišti, druhé tréninkové hřiště
i závlahu na hlavním hřišti. To nám
umožňuje hrát nejvyšší krajskou soutěž
s A týmem, s B týmem nejvyšší okresní
soutěž a mít v mládeži všechny kategorie.
Jaký vliv bude mít koronavirová
pauza na jednotlivé týmy?
Z koronavirové pauzy mám obavy.
Děti si mohou zvyknout na pohodlí domova, na počítače atd.. Dospělí, zejména starší, si uvědomí, že i bez fotbalu
se dá žít, mít více času na rodinu a jiné
koníčky. Všem určitě chybí sociální
vazba a parta. Pevně doufám, že se všechno vrátí do starých kolejí.
Hráčský kádr „A“ týmu mužů je
zkušený, ale věk nelze zastavit. Jaká je vize?
Vize je hrát co nejvyšší soutěž, dokud
nedoroste mládež. Bohužel je to velmi
časově náročné. Tudíž chlapci nemůžou koukat na věk, ale makat. Vždyť i

František Dejnožka je duší fotbalu ve Vysoké nad Labem. Foto: Archiv FVK

diváci jsou zvědaví na téměř padesátiletého Jardu Jelínka. V Rychnově se
vždy těší na čtyřiačtyřicetiletého „Lípu“
Podlipného, vždyť tam tak famózně
hrál před dvaceti lety.
Na co by mohlo současné mužstvo
aktuálně mít?
Věřím, že na klidný střed krajského
přeboru. Na postup nemáme, spadnout
bychom nechtěli. V dnešní složité době
se priority výrazně mění, vlastně důležité je opravdu jen to zdraví. Vždyť i I.A
nebo I.B třída je fajn. Dále by mohlo mít
na výbornou partu, aby se hráči na
trénink i zápas těšili. Proto jim chceme
vytvořit co nejlepší podmínky. Musí mít
vždy po zápase ambici posedět, neboť
se porážka musí rozebrat a vítězství

oslavit.
Jaký očekáváte scénář letošní sezony?
Přál bych si, aby bylo možné co
nejdříve zahájit soutěže. Osobně bych
doporučoval, aby byly zrušeny sestupy
a povoleny jen postupy. Myslím, že soutěže by to s různým počtem účastníků
zvládly.
Jak současná situace zahýbe s
amatérským fotbalem?
Amatérský fotbal je a bude ve velkých
finančních potížích. Řešením je výrazné
navýšení dotace do mládeže, aby bylo
možné vše materiálně i personálně
zajistit.
Pojďme zavzpomínat na vaši hráčskou kariéru. Jak byste ji ve zkratce
shrnul?
Byla super, samé krásné vzpomínky.
Žáky jsem absolvoval ve Spartaku HK u
Ladislava Škorpila a pak hned do
dospělého fotbalu. Dva roky ve Vysoké
a pak nezapomenutelných dvacet pět
let na Novém HK. To mi nikdo nevezme.
(pih)

FRANTIŠEK DEJNOŽKA
Narozen: 2. ledna 1955 v Kraslicích.
Hráčská kariéra: Odchovanec Spartaku HK,
25 let na Novém HK.
Fotbalové funkce: Člen výboru ve Vysoké
n.L., 12 let předseda revizní komise OFS HK.
Největší úspěch: 5x postup s Vysokou ze IV.
třídy až do krajského přeboru. V prvním
utkání krajského přeboru nastoupilo devět
hráčů, kteří hráli už ve III. třídě.
Tým Vysoké nad Labem patří v přeboru mezi ty nejzkušenější.

fotbal v kraji
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JAKUB ULVR, KAPITÁN JIČÍNA:

Pauza je už hodně dlouhá. Očekávám úbytek hráčů
Bezpochyby je jedním ze základních stavebních kamenů Jičína ve
Votrok krajském přeboru. Kádr celku z města pohádky prošel
hráčskou obměnou. Aktuálně ho tvoří dravé mládí společně s
několika zkušenějšími hráči. A právě jedním z nich je Jakub Ulvr,
jičínský srdcař, který na rukávu nosí kapitánskou pásku. Svěřenci
trenéra Obermajera stihli v devíti odehraných kolech letošní
sezony získat třináct bodů a patří jim osmé místo tabulky.
„Spokojeni rozhodně být nemůžeme,“ říká blonďatý stoper. Jak to
vidí s letošní sezonou?
Jak moc vám už fotbal chybí?
Vzhledem k tomu, že jsem byl
zvyklý být třikrát týdně na fotbale,
tak mi to samozřejmě chybí. Pauza
už je opravdu hodně dlouhá.
Jak toto období osobně prožíváte?
Víceméně pracovně a s rodinou.
Snažíte se nějak udržovat fyzickou kondici nebo pauzu využíváte k jiným věcem?
Dokud to bylo možné, tak jsme
chodili na nedělní fotbálky, často
chodím na procházky a občas si jdu
zaběhat. Dále čas využívám k
plánování svatby.
Jičín získal v devíti zápasech
třináct bodů. Panuje spokojenost?
Po pěkném začátku, ve kterém
jsme překvapili Olympii, přišly zbytečné prohry, takže spokojeni být
určitě nemůžeme.
Tým Jičína se obměnil, omladil.
Jaký má potenciál?
Byla to vize trenérů Obermajera a
Beneše - poskládat mladší tým spojený s několika zkušenými hráči.
Nechci předbíhat, ale myslím si, že
někteří z nich mají potenciál
neskončit pouze v krajském přeboru.

Plánuje Jičín příchod nějakých
posil?
Jednáme s několika hráči, ale k
přestupům by mělo dojít spíš až ve
volném přestupovém okně… Kádr
se musí rozšířit, hlavně i kvůli B
týmu.
Kdy očekáváte, že se soutěž
opět rozjede?
Reálně si myslím, že to nebude ani
na podzim.
Pokračujte.
Letošní sezona je pasé. Nejvíce
lituji týmy, které měly sezonu dobře
rozjetou a měly zájem postoupit.
Dle mého k žádným postupům a
sestupům nedojde.
Jaké dopady může mít pandemie koronaviru na amatérský fotbal?
Mám obavy, že hodně lidí zpohodlní a zvyklo si na spoustu volného času. Očekávám tedy úbytek
hráčů.
Jste v kontaktu se spoluhráči?
Máte nějaký individuální tréninkový plán?
V kontaktu samozřejmě jsme. Od
trenérů dostáváme týdenní plány.
Vše je o individuálním přístupu
každého z nás. Dále také o férovosti a poctivosti.

Jakub Ulvr zastavuje soupeře v zápase s Policí nad Metují. Foto: Archiv J. U.

Letos oslavíte třicáté narozeniny. Berete to tak, že návrat
na trávník může už přece jenom být o něco těžší?
Každá sezona je těžší a těžší
(smích). Zatím se ale cítím velice
dobře, a dokud budu prospěšný pro
tým, budu chtít nadále hrát v
Jičíně.

Narozen: 1. listopadu 1991 v Liberci.
Výška/váha: 193 cm/74 kg.
Hráčská kariéra: SK Jičín, RMSK Cidlina,
SK Jičín.
Úspěchy: Divize v Jičíně, dorostenecká
liga v Novém Bydžově, každý vyhraný
zápas.

(pvh)

Jičín se pohybuje ve středu tabulky krajského přeboru.

fotbal v kraji

JAKUB ULVR

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl
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JIŘÍ KLEPSA, ČLEN VÝKONNEHO VÝBORU FK JAROMĚŘ:

Cíl Jaroměře? Jít cestou radosti
a posunout areál v Růžovce do 21. století
Bývalý jaroměřský starosta Jiří Klepsa je od prosincem členem
výkonného výboru v místním fotbalovém klubu. Společně s novým
vedením by chtěl vylepšovat podmínky pro mladé fotbalisty.
V rozhovoru pro časopis Fotbal v kraji se však rozpovídal i o jiných
zajímavých tématech.
V prosinci jste byl zvolen do vedení
jaroměřského fotbalu, co za tímto
rozhodnutím stálo?
V první řadě chci poděkovat za důvěru
členů valné hromady FK Jaroměř, kteří
mi umožnili od 13. prosince minulého
roku aktivně působit ve výkonném
výboru klubu. Mé rozhodnutí kandidovat mělo několik důvodů. Tím
hlavním bylo bezesporu rozhodnutí
Miloše Exnara a Jiřího Lebedinského,
kteří se rozhodli pro aktivní pomoc
a z dlouhodobějšího hlediska o pozvednutí celkové úrovně všech
věkových kategorií jaroměřského
fotbalu. Navíc jsem byl v posledních
dvou letech osloven několika lidmi,
kterých si vážím a zdejší kopaná je pro
ně důležitá. V neposlední řadě sehrálo
svou roli také mé rozhodnutí, věnovat
se pouze tomu, co mě baví a těší.
Novým předsedou klubu je Miloš
Exnar, dále byl do výboru zvolen
Jiří Lebedinský. Srdcaři, kteří jsou
s fotbalem v Jaroměři hodně spjati,
byl to i jeden z důvodů, proč jste do
toho šel?
Jak jsem již řekl, byl to jednoznačně
hlavní důvod mé volby kandidovat do

výboru. A těmto lidem v maximální
míře pomoci. Předchozí dva měsíce
spolupráce s Milošem a Jirkou mě
utvrzují ve správnosti rozhodnutí.
Jaké jsou cíle a vize, kam by se měl
fotbal v Jaroměři ubírat?
Cestou radosti ze hry, cestou radosti
trenérů z jejich práce, pohodové a korektní spolupráce uvnitř i navenek
klubu, dobrých pocitů všech
zúčastněných a postupným budováním hrdosti ze členství v FK Jaroměř.
S tím souvisí hromada věcí, včetně
poskytování servisu ze strany klubu
všem kategoriím. Cílů je více a zdrojů
není mnoho. Máme ale naprosto jasno
o pěšině, kterou chceme jít. Víme, že
nebude rovná, bez překážek a možná
bude nekonečná. I přesto po ní
půjdeme. A věříme, že v horizontu 2 až
5 let, to pocítí a uvidí i všichni
návštěvníci.
Vy máte velké zkušenosti s politikou, v Jaroměři jste byl starostou. Předpokládám, že své schopnosti budete chtít využít pro rozvoj
fotbalového klubu?
Neřekl bych, že mám velké zkušenosti.
Na druhé straně jsem jednal s docela

Jiří Klepsa byl v Jaroměři starostou, teď je ve vedení fotbalového klubu.
Foto: Jiří Máslo

slušně velkou množinou lidí. Prošel
jsem si celou řadou dolíků a sem tam se
podařilo vylézt na nějaký ten kopeček.
Poznal jsem lidi, kterým šlo o věc, o postup kupředu, ale také celou řadu lidí,
kterým šlo především o ně samotné,
i když z úst jim padalo něco jiného.
Nedělám si žádné iluze, že fotbalové
prostředí bude jiné. V tomto směru jsem
slušně zaškolený.
Co říkáte na současnou covidovo-

Jedním z hlavních úkolů nového vedení bude úprava areálu v Růžovce.

fotbal v kraji
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politickou situaci v naší republice?
S dovolením bych otázku pandemie
a politiky na chvilku rozdělil. Začnu
u toho druhého, tedy u politiky.
Dlouhodobě se stydím za prezidenta
naší republiky a celou skupinu jeho
hradních spolupracovníků. Myslím, že
se jim společně podařilo vytvořit
nepřekonatelné rekordy, které snad už
nemohou být nikdy překonány. A k tomu jim doprovodné housle hraje
člověk, jenž se ukázal jako naprosto
neschopný manažer. Pokud se vrátím
k vaší otázce a propojím tuto, podle
mého názoru, otřesnou politickou
reprezentaci, jejíž předností zcela
evidentně není srozumitelná komunikace, citlivé rozhodování a tažení
za jeden provoz, s neviditelnou a zákeřnou pandemií, výsledkem nemůže
být cokoliv jiného než to, co dnes kolem
sebe vidíme a zažíváme.
Může to ublížit sportu? Děti netrénují, nemohou kolektivně sportovat.
Nejen sportu to již dlouhou dobu
ubližuje. Nejsem odborník, ale domnívám se, že skrytě a velmi razantně.
Řada dospělých i dětí to alespoň
částečně řeší pobytem v přírodě. Nikdy
jsem mimo město nezaznamenal tolik
jakkoliv se pohybujících lidí. To samozřejmě nemůže nikdy plně nahradit
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Fotbalisté Jaroměře by se v následujících letech chtěli vrátit do divize.

běžný sportovní život. Pamatuji se na
své mládežnické a dorostenecké roky,
kdy jsme byli čtyřikrát týdně na ledě,
byli jsme společně v kabině, jezdili jsme
společně autobusy na zápasy, trenéři
nám vytýkali spousty nedokonalostí,
chtěli jsme vyhrávat a museli se naučit
také prohrávat. Prostě jsme přirozenou
cestou fungovali jako tým. O tohle
všechno, a samozřejmě nejenom ve
sportu, jsou děti, mládež i dospělí
připraveni. Věřím, že se jednoho dne
normálnějšího života zase dočkáme.
A snad si budeme více vážit některých
drobností mnohem více než ještě před
rokem.
Jak by podle vás měla vláda
postupovat, aby se z dnešní generace nestaly "počítačové děti"?
Vláda by měla postupovat především
srozumitelně. Nekonečné monotónní
tiskové konference už dlouhou dobu
nesleduji. Možná nejsem sám.
„Počítačové dítě“ má dnes drobnou
výhodu, neboť jeho návyky mu
pomáhají udržovat alespoň miniaturní
kontakt se školou. Rozumnou míru
počítačové „závislosti“ musí umět
spolu nastavovat svým dětem rodiče.
Nejenom formou příkazů a zákazů,
jako to dělá vláda, ale hlavně
přiměřenou motivací k dalším
smysluplným aktivitám. Spousta dětí
se díky svým rodičům naučila hrát na
hudební nástroj, začala se intenzivněji
učit cizí jazyk nebo si našla novou
volnočasovou činnost. Je to o komunikaci, motivaci a je to o vlastních
volbách a rozhodnutích každého z nás.
V Jaroměři je hned několik sportů

fotbal v kraji

Foto: Václav Mlejnek

na dobré úrovni, jste spokojen
s tím, jaké možnosti město nabízí?
Jsem nejenom spokojený. Dlouhodobě
jsem nadšený z počtu aktivních
trenérů, členů realizačních týmů,
dobrovolných pracovníků, různých
vedoucích, jejich zástupců a především
významné armády rodičů a prarodičů,
bez jejichž servisu by řada věcí
nemohla existovat. Počet a mnohdy
kvalita nejen sportovních oddílů, ale
také všech zájmových, dětských a kulturních spolků, je nejenom v našem
městě nebývalá a během posledních 25
let stále na vzestupu. V době mého
působení ve funkci starosty jsem měl tu
čest poznat slušnou řádku skutečných
srdcařů a výjimečných lidí, kteří nejen
vychovali výborné sportovce, ale také
zvedli samotnou sportovní kvalitu
vedených klubů o několik pater. Nechci
nikoho jmenovat, neboť bych zcela jistě
na někoho zapomněl. Poděkování
patří také dnešnímu vedení města,
neboť v mimořádně těžkém období je
zachování a stabilní podpora všech
volnočasových aktivit dvojnásob důležitá.
Na druhou stranu je to pro fotbal
konkurence (florbal, hokej). Jak
dostat malé děti právě na fotbal?
Všechny sportovní kluby v Jaroměři,
na které si v této chvíli vzpomenu, jsou
vedeny kvalitními lidmi. Nespatřuji
smysl v přesvědčování nějakého rodiče,
aby jeho dítě mělo raději trénovat
kopanou a ne basket. Naším cílem by
mělo být posunout fotbalový areál
v Růžovce do 21. století, kde bude
kvalitní zázemí pro všechny věkové
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kategorie, ale také všechny návštěvníky, kde bude kanalizace i ostatní
sítě, kde nejmenší děti nebudou mít
svou šatnu v prohnilé staré buňce, kde
nebude mít matka s dítětem obavy ze
vstupu na veřejně přístupnou toaletu
a spousty dalšího. K tomu patří
samozřejmě i kvalita sportovní, což
bude zcela jistě jednou z priorit mých
kolegů ve výboru.
Vzhledem k současné image českého fotbalu je to asi dost složité,
co se musí především změnit?
To, co se odehrávalo již dlouhou dobu
v českém fotbale, jakoby kopírovalo
situaci v naší politice. Jen ta obludná
špička ledovce, kterou může vnímat a
vidět každý obyčejný smrtelník, jako
jsem já, je na zvracení. Všichni ti, kteří se
na současném vrcholovém vedení
českého fotbalu podepsali, způsobili
nezměřitelné škody. Nejvíce by pomohli, kdyby okamžitě rezignovali.
Jejich hlavním cílem ale nikdy nebylo
pomoci našemu fotbalu. To jim pouze
padalo z úst. Proto nehodlají odejít. Je
jim naprosto jedno, že divácký zájem
upadl do stavu ostudné mizérie.
Kopaná se přestala hrát pro diváky, ale
začala pro úplně někoho jiného.
Zásadní změna ve vedení českého
fotbalu je akutně potřebná. Obnova
důvěry má naději pouze s novými
tvářemi. Bude to velmi těžký a bolestný
proces, ale velmi si přeji, aby k němu
došlo.
Fotbal jste podporoval už v době,
kdy jste byl starostou. Podpora
města je pro klub hodně důležitá,
že?
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Mým sportem číslo jedna byl od
dětských let lední hokej. Ve funkci
starosty jsem ale nedělal rozdíl mezi
hokejem, volejbalem, aeroklubem,
fotbalem nebo tenisem. Rozdělování
finanční podpory bylo vždy na členech
sportovní komise. A doporučení komise
jsem vždy ctil a respektoval. Podpora ze
strany měst a obcí nejen pro spolkovou
činnost v oblasti kultury, zájmu, dětí,
volného času a sportu je, dle mého
názoru, mimořádně klíčová a potřebná. Vnímám to jako jeden z hlavních smysluplných cílů fungujících
měst a obcí. Také pro jaroměřský
fotbalový klub a jeho existenci je
finanční podpora města rozhodující.
Spolupracujete s fotbalovým klubem ve Velichovkách, co si od spolupráce slibujete?
Tuto spolupráci hodnotím jako
potřebnou a oboustranně užitečnou.
A to nejen z pohledu optimálního
vytížení hráčů různých věkových
kategorií. Navíc nejen předseda
velichovské kopané Zdeněk Šedivec
patří, podle mého názoru, k těm
odhodlaným fotbalovým srdcařům,
u kterých zájem o vzestup této
kolektivní hry naprosto eliminuje
jakékoliv osobní zájmy.
(vek)
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LADISLAV BROŽ, PŘEDSEDA STK:

Plán: Dohrávky, zbytek podzimu. Pak se uvidí
Jistota žádná, tak to je. Předseda sportovně - technické komise
krajského svazu Ladislav Brož popisuje, jak chystá termínovou
listinu pro jaro.
Už víte, kdy by se měla rozběhnout jarní sezona?
Bohužel, zatím neví nikdo nic. Jakékoliv předpovídání, kdy začneme, je věštění z křišťálové koule.
Současná epidemiologická situace
sportu vůbec nenahrává. Vím, že
probíhají intenzivní jednání zástupců FAČR se zástupci ministerstva zdravotnictví a vlády, bohužel
zatím bez jakýchkoliv výsledků.
Argumentace generálního sekretáře (GS) FAČR Honzy Paulyho, že
venkovní fotbalové hřiště má cca
6.000 metrů čtverečních, mohou na
něm trénovat dva (!) hráči a v
obchodních centrech je hlava na
hlavě, zatím bohužel na úrodnou
půdu nepadá… Když k tomu
připomenu chaotická a protichůdná opatření (čísla nakažených,
nemocných, a bohužel mrtvých
stoupají = budeme rozvolňovat?),
tak se v tom úplně ztrácím. A to
pomíjím, že pro některé naše
nejvyšší vládní představitele jsme
zřejmě lidé druhé až třetí kategorie.
Přesto se na sezonu chystáte.
Neustále si připravuji různé
varianty termínové listiny, koukám
na tabulky, koukám z okna a
všechno k prdu... Teď vážně: GS
zavedl pravidelné pondělní videoporady (někdy i za účasti předsedů KFS), kde je v současné době,
kromě jiného, probíráno, za jakých
podmínek uspořádat valné hromady OFS a KFS a hlavně jak dohrát, pokud to vůbec půjde, soutěžní ročník 2020/2021. Na pořadu již
bylo odložení placení členských
příspěvků, bude projednáváno
případné prodloužení přestupního
termínu.
Můžete připomenout pravidla
dohrání?
Další pokračování a formát
soutěží se bude odvíjet od toho, kdy
budeme moci soutěže zahájit. Zatím se to ale moc netváří. Soutěže
mužů jsou postupové a sestupové,
prioritní je dohrát všechna odložená utkání: Pohár hejtmana 1
utkání (Vrchlabí – Miletín), KP mužů 3 utkání (Vrchlabí A – Olympia
HK, Černilov – Libčany, Kostelec
nad Orlicí – Olympia HK), 1. A třída
mužů 4 utkání (Broumov – Lokomotiva HK, Broumov – Česká
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Skalice, Roudnice – Česká Skalice,
Sobotka – lázně Bělohrad), 1. B
třída mužů, skupina A 4 utkání
(Kopidlno – Vrchlabí B, Kobylice –
Staré Buky, Žacléř – Kocbeře, Úpice
- Kobylice), 1. B třída mužů, skupina
B 1 utkání (České Meziříčí – Hejtmánkovice). Celkem tedy 13
utkání. Dále se je nutno odehrát
všechna odložená kola z podzimní
části: KP mužů a 1. A třída mužů =
9., 10., 11., 12., 13., 14. kolo, 1. B
třída = 9., 10. 11., 12. kolo).
Jak byste to řešil?
Můj názor: dohrát odložená
utkání a kola z podzimní části a navázat prvním plánovaným jarním
kolem, což je kolo 16., a hrát do 27.
června (bez vložených střed). Co by
se odehrálo, to by se odehrálo,
závěrečné tabulky by se vytvořily
po 27. červnu, zřejmě i za použití
koeficientu. Může nastat i ta
varianta, že se dohraje kompletní
podzimní část a ročník bude ukončen. Může nastat i varianta, že se
ročník nedohraje vůbec. Což ale asi
nikdo z nás nechce!!! Soutěže mládeže budeme muset zřejmě přetvořit za pochodu. V každém případě
to bude divočina. (usmívá se)
Jste osobně optimistický, že se
zvládne aspoň polovina zápasů?
Já osobně optimistický jsem stále,
ale bohužel toto je situace, kterou
nemáme nikdo z nás šanci ovlivnit.
Věříte, že do soutěží vstoupí
všechny kluby? Nemáte nějaké
signály, že by některé týmy
mohly kvůli nedostatku hráčů
končit?
Věřím. Žádné zprávy, že by někdo
chtěl končit kvůli nedostatku hráčů, nemám. Pevně věřím, že jakmile
to situace dovolí, hráči se vrátí, i
když někde to možná bude boj. Jak
jsem zmiňoval výše, v současné
době probíhají jednání o možném
prodloužení přestupního termínu,
což by některým klubům možná
trochu pomohlo.
Kolik času potřebují mužstva
na přípravu před obnovením
sezony?
Myslím, že 14 dní by mohlo stačit,
ale to se hráči musí sejít několikrát
na trénincích, aby se aspoň trochu
rozdýchali a dostali do pohody.
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Ladislav Brož, předseda STK a sekretář KFS.

Skoro rok se pořádně nehrálo a
nebyla možnost trénovat.
Budou mít hráči po zahájení
soutěží potíže se zraněními?
Je tu velký předpoklad nárůstu
zranění, částečně to bylo vidět i na
začátku podzimní části. Vzhledem
k mým informacím, jak probíhal
tréninkový proces v době, kdy
žádná opatření neexistovala, tak si
nedělám iluze, že hráči se vrátí
dobře připraveni a budou moci
hned začít podávat plnohodnotné
výkony.
Jste dlouholetým trenérem
mládeže. Uškodí žákům a dorostencům současná situace
hodně?
Uškodí jim to opravdu hodně.
Nechci být špatným prorokem, ale
myslím si, že někteří hráči se již k
fotbalu nevrátí. Mladší kategorie se
dají ještě dobře motivovat, zde
mohou ve větší míře pomoci i
rodiče. Se staršími kategoriemi to je
horší. Hráči byli zvyklí na určitý
režim, řád a kázeň, to všechno je
pryč. A to nemluvím o škole.
Viděl jsem několik tréninků 1:1 na
celé hrací ploše, klobouk dolů před
těmi, kteří jsou schopni a ochotni
toto opakovaně absolvovat, i když
vím, že zatím jiná cesta není
(pokud tedy netrénujeme na
„tajňačku“ a riskujeme, že nás
někdo nachytá). A to se týká hráčů,
trenérů, ale i rodičů. Občas některé
hráče potkám, prohodíme pár slov,
hodně z nich je již otrávených, celá
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Foto: Archiv FVK

situace trvá strašně dlouho, chybí
jim sociální kontakt, chybí jim kabina, možnost trochu pozlobit
trenéra, nejvíce jim však chybí
tréninková proces a hlavně
soutěžní utkání, což je to, proč
fotbal vlastně dělají… Vnímám
velké množství iniciativ (on line
tréninky, týmové videokonference,
individuální plány, atd., atd.), jak
hráče u fotbalu udržet. Za tyto
iniciativy patří velký dík, respekt a
uznání všem trenérům, hlavně na
těch nižších úrovních soutěží. Ale
nic z toho bohužel týmový
tréninkový proces a soutěžní utkání
nenahradí.
Liší se dopady podle věku?
Zatím nedokáži posoudit, uvidíme,
až se začne trénovat a hrát.
Jak vidíte šance Hradce na postup do první ligy?
Soutěž je rozehraná dobře, já v
postup věřím!
Má podle vás vůbec postup v
současné situace ohledně stadionu cenu?
Každý postup má cenu, jinak to nemá smysl hrát… Situace kolem výstavby nového stadionu je dlouhodobě ostudná, nicméně: do důchodu mám jít 8. února 2026, takže
když dá Pán Bůh, covid a představitelé magistrátu města Hradec Králové, tak se snad dočkám, že na 1.
ligu budu chodit do nové arény, na
kterou budou všichni Hradečáci
právem pyšní. (usmívá se)
(fvk)
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MIROSLAV HARASEVIČ, HRAJÍCÍ TRENÉR HEJTMÁNKOVIC:

Postupem času ubývá chuť do fotbalu
Současná situace amatérským fotbalovým soutěžím rozhodně nenahrává. Jasným příkladem jsou Hejtmánkovice. Tým, jenž předloni postoupil do JAKO I. B třídy, kde si v minulé sezoně nevedl
vůbec špatně, když skončil ve zkrácené sezoně pátý, neví jestli po
rozvolnění opatření dá kádr dohromady. V Hejtmánkovicích totiž
kopou hlavně zkušení matadoři, kterým však vleklá přestávka
ubírá motivaci. To přiznává i hrající trenér Miroslav Harasevič.
„Musím říct, že chuť do fotbalu ubývá, přece jen ta pauza je opravdu
dlouhá a fotbal mi tolik nechybí,” říká kouč.
Fotbalové soutěže od října stojí, jak moc chybí fotbal a parta,
která je s ním spojena?
Čím déle se nehraje a není možné
se scházet, tak vzhledem i k mému
věku mně začíná fotbal chybět čím
dál tím méně, samozřejmě ta parta
lidí chybí, tam je to bez debat!
Vy jste v Hejtmánkovicích měli
problém se sestavou už na podzim, nebojíte se, že díky pauze
skončí někdo z hráčů?
Ano to je pravda! Už na podzim byl
problém s hráči a vzhledem k tomu,
že pauza je takto dlouhá, mám
obavy, že skončí i další borci, sám
na sobě cítím, že mi fotbal už tolik
neschází a myslím, že na tom
budou podobně někteří naši hráči
Co podle vás může covidová situace udělat s nižšími soutěžemi?
Nechtěl bych tady chytračit a
předjímat, ale obávám se, že to
může být pro spoustu klubů likvidační. Vzhledem k tomu, že v nižších soutěžích se pohybuje spousta
hráčů vyššího věku, tak se obávám,
že se jim do toho bude těžko dostá-

vat. Taky již nebude ta chuť a pak
může nastat velký problém, nehledě na to, že i kvalita půjde hodně
dolů. A to díky tomu, že se v podstatě nikde netrénuje. V neposlední
řádě to může být i ekonomická
stránka, kdy bude čím dál složitější
hledat sponzory.
Už teď je jasné, že se na začátku
března nezačne, mluví se o
dubnu. Vidíte to reálně?
Abych byl upřímný, tak zatím nevidím světlo na konci tunelu. Netroufám si odhadovat, kdy by se mohlo
začít, ale když se nedá ani trénovat,
tak si myslím, že i duben je nesmyslem, ale uvidíme, jak vše bude
dál.
Vám se na podzim nedařilo, s
čím půjdete případně do jarní
části sezony? Tedy jestli se
začne hrát.
Máme pořád stejný cíl, chceme si
fotbal užívat.
Je cílem záchrana, nebo se
chcete fotbalem primárně bavit
a je jedno v jaké soutěži?
Neříkám, že bychom chtěli skončit
poslední, ale jde o to se fotbalem

Hrající trenér Miroslav Harasevič to s dohráním letošního ročníku I. B třídy
moc optimisticky nevidí.
Foto: Archiv M. H.

na této úrovni hlavně bavit a
udělat něco málo pro své tělo, aby z
nás ještě nebyli „strejcové s pivními
pupky“.
Vy už jste měl obavy o tým po
první sezoně v I. B třídě, kdy se
vám povedlo skončit na skvělém pátém místě. Co se změnilo, že se na podzim nepovedlo

Fotbalisté Hejtmánkovic (v bílém) působí druhou sezonu v I. B třídě. Letos nezískali za osm zápasů ani bod.
Foto: Markéta Vlachová
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uhrát ani bod?
Hlavní změna nastala v přerušení
soutěže, kdy jsme z toho vypadli.
Pak také přišla spousta zranění, ale
i přesto jsme měli některé dobré
zápasy, ale bohužel se nám je
nepodařilo dotáhnout do zdárného
konce. To je fotbal, jednou jste nahoře, podruhé dole, neděláme z
toho žádnou tragédii, pořád je to
jen zábava.
Co říkáte na to, že sportovat
nemůžou ani děti? Může to mít
do budoucna vliv na celý český
sport?
Podle mě je to velký problém,
jednak děti zleniví, také přestanou
mít zájem o sport a pohyb jako
takový. Přestanou být zvyklé na
nějaký režim, což pro ně do života
může být velmi špatné.
Fotbalovou Spartu převzal Pavel Vrba. Myslíte, že může být
úspěšný?
Budu upřímný, náš fotbal nesleduji
a popravdě neznám ani prostředí
Sparty, takže těžko soudit. Myslím,
že to ukáže teprve čas.
Máte nějakého oblíbeného trenéra, kterého sledujete?
Nikoho konkrétního nesleduji,
žádné jméno nemám.
(vek)
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JAN KRAUS, TRENÉR CHLUMCE:

Musíme udělat maximum, aby se vše zase rozjelo
Vloni coby kouč třetiligového celku zle zatápěl prvoligistům a
hned dva z nich dokázal v MOL Cupu vyřadit. Letos měl se svými
svěřenci v ČFL sezonu velmi dobře rozjetou, pak ale koronavirus
slibný start zastavil. Jan Kraus, kouč Chlumce nad Cidlinou, teď
vyhlíží datum, kdy bude moci znovu usednout na lavičku. „Věřím,
že se nám povede dohrát aspoň podzimní část,“ říká realisticky.
Jak prožíváte koronavirové období?
Je to období, které jsem nikdy
nezažil. Myslím tím takovou dobu
bez fotbalu. Každý by si v tom měl
najít nějaká pozitiva. Já jsem více s
rodinou, dělám věci, na které jsem
neměl čas, občas si zaběhám nebo
jinak zasportuji v rámci možností.
Věřím, že se situace brzy vrátí do
normálu a budeme moci zase normálně fungovat. Musíme přemýšlet optimisticky, jinak bychom se z
toho zbláznili.
Jak A tým Chlumce vyplňuje
dlouhou pauzu bez fotbalu?
Ta pauza je už opravdu moc dlouhá. Podstatné je to, že ani nevíme,
kdy se opět fotbal začne hrát. My
trénujeme individuálně, nic jiného
za této situace ani nemůžeme.
Dostali od vás hráči individuální plán?
Hráči vědí, co mají dělat. Je těžké
něco nastavovat, když nevíte, na
kdy se máte připravit. My můžeme
maximálně běhat a každý sám
doma posilovat.
Oproti B týmům v ČFL máte nevýhodu. Jak tu situaci vnímáte?
Určitě to nevýhoda je, ale je dobře,
že alespoň někdo může trénovat.
Kdyby ti kluci v profi mužstvech
nemohli trénovat, tak nevím, kdo

by tady za chvilku hrál fotbal.
Obáváte se, že se pauza po
návratu na trávník výrazným
způsobem projeví?
Ten, kdo na sobě pracuje, u toho se
to projeví maximálně v prvních
týdnech. Poté se do toho zase dostane. Samozřejmě bude problém u
těch kluků, kteří nic nedělají. To si
ale musí každý srovnat v hlavě
sám.
Jaký scénář podle vás bude
letošní sezona mít?
Vůbec nevím, jak toto může
skončit. Věřím, že se nám povede
dohrát minimálně 50% zápasů,
tedy podzimní část.
Chlumec je na špici tabulky
České fotbalové ligy. Jaké jsou
vaše cíle?
Jsme strašně rádi, že jsme na špici.
Je škoda, že se sezona musela
přerušit. Myslím, že jsme předváděli
výborný fotbal a byli zaslouženě na
špici ČFL. Budeme samozřejmě
chtít na podzimní část navázat, ale
to je teď předčasné o tom mluvit.
Nejdřív budeme muset pořádně
potrénovat a pak se uvidí, na co to
bude po pauze stačit. Já klukům
věřím, že přijdou připraveni bojovat o první příčky.
Jak velký problém v nucené
pauze spatřujete?

Jan Kraus, trenér třetiligového Chlumce nad Cidlinou.

Problém to je určitě, ale musíme
všichni udělat maximum, aby se to
co nejrychleji rozjelo. Velký problém vidím u dětí, tam by se mělo
rychle něco dělat, jednak s tím, aby
co nejrychleji začaly chodit do školy
a samozřejmě také, aby začaly
sportovat a pohybovat se.
Pracuje se v Chlumci i nyní na
případném posílení kádru?
Jsou nějaké změny?
Kádr máme dostatečně kvalitní.
Jedinou změnou je prozatím odchod Romana Čápa do Chrudimi,
kde uspěl na zkoušce. Pokud se
soutěž rozjede, mohl by opačným
směrem přijít jeden hráč a tím si

Jan Kraus už se těší na lavičku Chlumce nad Cidlinou.

fotbal v kraji

Foto: Archiv FVK

myslím, že bychom měli kádr
uzavřený.
(puh)

JAN KRAUS
Narozen: 28. srpna 1979 v Trutnově.
Hráčská kariéra: Hradec Králové,
Plzeň, Most, Daegu (Jižní Korea), Zlín.
Ligové starty/góly: 156/23.
Trenérská kariéra: Slavia Praha U19,
Chlumec n/C, Převýšov, Olympia HK,
FC HK U18, Chlumec n/C.
Největší trenérský úspěch: 2x postup
s Olympií HK, úspěšné tažení v MOL
Cup s FK Chlumec (2020).

Foto: Martina Hegerová
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MARTIN MALÝ, ÚTOČNÍK NÁCHODA:

Udržuju se, ale chybí mi zábava uvnitř týmu
V Náchodě už si jako mladík ČFL vyzkoušel, teď by si to chtěl zopakovat.
Kapitán divizního celku Martin Malý věří, že se jeho týmu povede do třetí
nejvyšší soutěže postoupit. Náchod k tomu má skvěle nakročeno, když ve
zkrácené podzimní části prohrál pouze jednou, zbylé zápasy vyhrál. V
tabulce mu patří druhé místo. Teď je však důležité, aby se sezona znovu
rozběhla a odehrál se potřebný počet zápasů...
Martine, jak zvládáte takhle dlouhou dobu bez fotbalu?
Je to pro mě náročné. Mám rád ten
stereotyp – pravidelné tréninky, zápasy
a přípravu na ně. Sám se snažím
udržovat v kondici a držet si podobný
režim, jako máme v sezoně. Chodím
alespoň běhat ve stejný čas jako máme
tréninky, nebo když je to možné, tak
chodím na hřiště, sice sám, ale zato se
spoustou pomůcek.
Co vám nejvíce chybí?
Chybí mi kolektivní sportování. Jsem
velmi hravý a soutěživý, tak dlouhá
doba bez malých i větších vítězství je
demotivující. Máme v Náchodě skvělý
kolektiv a jsme zvyklí se setkávat
čtyřikrát týdně, takže mi samozřejmě
chybí i setkávání se spoluhráči a zábava
uvnitř týmu.
Trénujete individuálně pomocí
mobilní aplikace. Je to jediná cesta,
jak se v těchto měsících udržovat
jako tým?
Od Ondry (Ondřej Nejman - trenér náchodského áčka) dostáváme tréninkový plán, protože se musíme udržovat.
Běhání, plyometrie a podobně. Ondra
to má vymyšlené, abychom byli kondičně připraveni na soutěž, ale je to
složitá situace i pro trenéry, jak připravit
tým, když ani nevíme na jaký termín.
Abychom nahradili návštěvy posilovny
v zimní přípravě, tak jsme měli párkrát
posilování přes videokonferenci – bez
zvláštních pomůcek, tak aby to každý
zvládl s tím, co má doma.

Poslední dvě sezony se pohybujete
na špici divize. Mrzí to o to víc, že se
nemůžete hrát?
Těší mě, že máme konzistentní
výkonnost a bylo by dobré, aby naše
snaha měla patřičné vyústění. Doufám,
že až se rozeběhne pokračování soutěže, tak tuto naši dlouhodobou formu
potvrdíme a soutěž vyhrajeme. Takto k
tomu nepřistoupíme jen my, určitě to
vidí stejně Kolín i Vysoké Mýto. Věřím, že
budeme ti šťastnější.
Podzim byl z vašeho pohledu velmi
vydařený, souhlasíte?
Až na zaváhání v Nymburku jsem byl
velmi spokojený. Odehráli jsme těžké
zápasy, které jsme zvládli fyzickou
připraveností i zkušeností. Vyzdvihl
bych zápas v Trutnově, kde se nám
podařilo vyhrát po dlouhé době, i když
náš výkon nebyl úplně optimální. Z
domácích zápasů jsem nejvíce rád za
vítězství proti Velkým Hamrům, které
považuji dlouhodobě za jeden z
nejlepších týmů v divizi. Téměř celý
druhý poločas jsme hráli v oslabení, ale
nakonec jsme vyhráli 3:0 a dva góly
jsme dali už v deseti hráčích.
V Náchodě se mluví o postupu do
ČFL, je to váš cíl?
Tady bych to rozdělil na tým a klub. V
Náchodě je skvělé prostředí a klub by si
zasloužil mít A-tým v ČFL. Pokud to
bude z finančního pohledu dlouhodobě
udržitelné, tak by určitě menší cíle než
ČFL být neměly. A jako současný tým
hrajeme druhým rokem na špici sou-

Martin Malý v duelu s Benátkami nad Jizerou.

fotbal v kraji

Foto: Michal Malý
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Náchodský kapitán Martin Malý věří, že se jeho týmu letos povede
postoupit do ČFL.
Foto: Michal Malý

těže, je logické usilovat o postup. Vzhledem k věkovému rozložení našeho
kádru budeme na vrcholu přibližně dva
roky, proto je to nejlepší čas, kdy
postoupit a odehrát první sezonu v ČFL
se současným kádrem.
Jestli se nepletu, tak vy jste třetí
ligu v Náchodě zažil. Jak na to období vzpomínáte? A jakou měla
soutěž úroveň?
Je to tak. Zahrál jsem si dvě sezony v
ČFL. Bylo mi tenkrát 17 a do dospělého
fotbalu se mi příliš nechtělo. Oproti
dorosteneckým soutěžím je ČFL velký
skok a neměl jsem pocit, že bych týmu
měl v tu dobu co nabídnout. Ale
vzpomínám na to rád a jsem vděčný za
šanci, kterou mi tehdy Karel Krejčík dal.
Nynější dvě skupiny ČFL, po 16 týmech
každá, mají nižší úroveň než jednotná
soutěž o 18 týmech. Ale jiná možnost po
zrušení juniorské soutěže nebyla.
Věříte, že byste v ní se současným
kádrem obstáli?
Věřím, že bychom hráli důstojnou roli s
kompletním současným kádrem. Ale
pro dlouhodobý úspěch bychom potřebovali mít více alternativ. Máme
několik klíčových hráčů, kteří jsou pro
nás v současnosti nenahraditelní. Jejich
krátkodobá absence by byla citelnou
ztrátou. Zranění vždy přijdou. Kdo je
připraven, není překvapen.
Co podle vás způsobilo tu velkou
změnu, která se v Náchodě udála.
Dříve se bojovalo především o
udržení se v divizi, teď je to naopak,
přitom tým zůstal téměř totožný?
Z mého pohledu to byla a je souhra
více faktorů. V jednu chvíli nám skončila
téměř celá generace hráčů 25+. Tuto
generaci se nám nepodařilo nahradit
ani doplnit. Divize a vyšší soutěže se bez
zkušenějších hráčů hrají špatně. Pokud
zkušenosti nemáte, tak potřebujete o to
větší individuální kvalitu, jako třeba
mají béčka ligových týmů, ale to jsme
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neměli. Když už nám teď dozrála generace a máme tým zdravě věkově diverzifikovaný, tak je jednodušší průběžně
doplňovat a přitom neztrácet kvalitu.
Vidím to tak, že úspěch byl tedy jen
otázka času. Samozřejmě to berte s
nadsázkou (směje se).
Jak to v tuto chvíli vidíte s dohráním
letošní sezony?
Sezona se dohraje do potřebného
minima pro postupy a sestupy – v to věřím a doufám. K tomu nám chybí odehrát 7 kol, aby byla odehrána alespoň ta
potřebná polovina zápasů. Radost z
toho nemám, ale bude to jediná
možnost, jak soutěž dohrát.
Klub se snaží i v této těžké době
vymýšlet zajímavé aktivity, například v prosinci, kdy se trénovalo,
proběhlo "trenérské zemětřesení"
(trenéři všech věkových kategoriích
si vyměnili svěřence), jak se vám
takový nápad líbil?
Náš klub se snaží různé části propojovat
pravidelně. Například my jako hráči A
týmu po domluvě s trenéry dětských
kategorií navštívíme jejich tréninky a s
dětmi si zatrénujeme. Tréninky s dětmi
jsou příjemné zpestření, ale ještě jsem
nedokázal nechat děti vyhrát (směje se),
tak nevím jestli to děti vidí stejně.
Losování trenérů o nové rozdělení byl
také zajímavý nápad. Pro děti a trenéry
mládeže je to dobrá příležitost poznat se
napříč kategoriemi. Nás si vylosoval
trenérský tým U10 a určitě to byl
zábavný a nevšední zážitek pro nás i pro
trenéry.
Jde z toho cítit ta pohoda v klubu?
Teda alespoň z venku to tak vypadá.
Ano, i já zevnitř klubu tu pohodu cítím.
Je dobře, že jsme schopni tento pocit
prezentovat i veřejnosti. V klubu je
mnoho lidí, kteří sportu a výchově
mládeže věnují svůj čas a úsilí. Tímto
bych jim rád všem poděkoval.
(vek)
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VÁCLAV BRŮŽEK, PŘEDSEDA A TRENÉR ST. PŘÍPRAVKY RYCHNOVA:

Moje přání? Přivést k mládeži další kvalitní trenéry
V rychnovské kopané zastává více funkcí. Kromě toho, že je od roku 2017
předsedou oddílu, působí i jako trenér u starší přípravky. Jak Václav
Brůžek pohlíží na aktuální nepříjemné období bez fotbalu a jaké má plány
do budoucna?
Co očekáváte od letošní fotbalové
sezony?
Především doufám, že se začne co
nejdříve trénovat. Individuální tréninkový plán je sice hezká věc, ale ruku na
srdce, kolik hráčů se přinutí třikrát až
čtyřikrát týdně na sobě makat?
Tréninkový zápřah a dril se individuálně
nahradit nedá. Už teď je jasné, že
sezona bude neregulérní a všechna
utkání se neodehrají. Navíc když vidím,
na jakých terénech a v jakém počasí se
hraje liga, tak moc nechápu, jaký to má
smysl. Již dlouhodobě se pozastavuji
nad tím, proč soutěže končí v polovině
června a v červenci je přestávka, když
jsou hřiště v ideálním stavu a potom
hrajeme v zimě a na jaře na umělkách
nebo na blátě.
Jaký je nyní stav rychnovské
mládeže?
Dovolím si říct, že velice dobrý. Sice se
nevyhneme výkyvu v jednotlivých ročnících, ale snažíme se obsadit všechny
mládežnické kategorie. Děkuji všem
trenérům a lidem, kteří s organizací
pomáhají a že se ve svém volném čase
věnují mládeži. O jejich dobře odváděné
práci vypovídá i fakt, že ve všech
kategoriích patříme, až na výjimky,
dlouhodobě k předním týmům v kraji.
Na druhé straně mrzí, že někteří kvalitní
trenéři nezůstávají dál v klubu a vzali si
čas na odpočinek. Po patnácti letech
skončil s trénováním mládeže bývalý
ligový fotbalista Mirek Zemánek spolu s
Mirkem Rückerem, bývalým brankářem
Rychnova. Díky jejich práci přišlo před

sezonou do mužského fotbalu šestnáct
dorostenců, z nichž polovina naskočila
do áčka a zbytek hraje v béčku.
Jak velkým problémem je fakt, že
děti stále nemohou trénovat a
soutěžit?
Je to obrovský problém a doufám, že
nebude devastující. Chápu, že epidemiologická situace je vážná, ale nechápu, že se nemůže sportovat venku.
Hlavně se uvádí, že mladší děti nejsou
rizikovou skupinou, tak si myslím, že by
děti trénovat v rámci klubu mohly.
Jaké to může mít v jednotlivých
týmech následky?
Hlavně nikdo nevíme, jak dlouhá
pauza ještě bude. Myslím si, že se
nezačne ani v březnu. První dvouměsíční pauza nás téměř nepostihla.
Když se potkám s našimi hráči, tak se
všichni těší, až budou zase moct hrát
fotbal, ale skutečný stav zjistíme, až
nám bude umožněno trénovat. Pevně
věřím, že se hráči zapojí do trénování v
naprosté většině.
Předali jste dětem nějaký plán, jak
mohou jednotlivě doma cvičit/trénovat?
Samozřejmě různá videa a tréninkové
plány jednotliví trenéři posílají, ale
nedělám si velké iluze, že se tím hráči
řídí. Týdenní organizovaná příprava se
nahradit nedá.
Jak moc vám osobně teď fotbal
chybí?
Upřímně ani moc ne. Všechny ty
negativní kauzy, které dlouhodobě
poškozují fotbal, mi fotbal znechucují.

Chybí mi však každodenní kontakt s
lidmi kolem našeho klubu. Hlavně ta
pozitivní energie dětí, které si s radostí a
zaujetím hrají.
Co se svým týmem jako trenér
plánujete po návratu na zelený
pažit?
Začneme pozvolna znovu děti
dostávat do kondice a trénovat
fotbalové dovednosti. Uvidíme, v jakém
stavu se nám hráči vrátí. Hlavní je, aby
nás všechny fotbal bavil, a zase jsme
měli radost z pohybu. Možná to zní jako
klišé, ale v době počítačové a covidové
to může být docela fuška.
Jaké jsou vaše cíle s přípravkou
Rychnova?
Měl jsem to štěstí spolupracovat osm
let s Mirkem Zemánkem, který přesně
naplňoval krédo všech seminářů, že se
nemá hrát na výsledky, ale hlavně
zapojit co největší počet hráčů. Každý
chceme vyhrávat, ale k čemu je vítězit v
soutěžích malých forem, když při
přechodu na velké hřiště nedáte
dohromady jedenáct hráčů, o kvalitě
ani nemluvě. Máme šikovné trenéry i
hráče a výsledky se dostaví.
Kolik jste měli před pauzou v mužstvu k dispozici hráčů?
U nás je problém, že nám chybí hráči
ročníku 2010. Takže jsme v minulé
sezóně měli hráčů čtyřiadvacet, letos
patnáct.
Na co jako trenér mládeže kladete
největší důraz?
Hlavní je, aby fotbal děti bavil. Všechny
děti si chtějí hrát a ne jen stát,
poslouchat a dělat dokolečka to samé.
Trénujeme hravou formou, co nejvíce s
míčem a v pohybu.
Jaké jsou vaše plány s rychnovským fotbalem obecně?

Starší přípravka Spartaku Rychnov nad Kněžnou.

fotbal v kraji

Plány jsem měl před pěti roky velké.
Podařilo se nám získat status Sportovního střediska mládeže OFS a chtěli
jsme vytvořit v rámci okresu kvalitní
mládežnickou základnu a hrát třeba i
republikové soutěže. Bohužel jsme se
nesetkali s podporou okolí, a tak tento
projekt měl jepičí život. Nicméně pracujeme s mládeží i nadále a přivádíme v
projektu „Pojďme spolu na fotbal" stále
více dětí. V mužském fotbale bychom
chtěli i nadále působit v krajském přeboru a pohybovat se v klidném středu
tabulky a v béčku dávat co největší
příležitost přecházejícím dorostencům.
Díky podpoře města Rychnov nad
Kněžnou, díky dotacím MŠMT, FAČR,
KHK se nám daří finančně zajistit chod
mládeže. Podařilo se nám také rozšířit
sponzorské portfolio, např. generálním
sponzorem našeho klubu se stala
společnost Matrix. Mým přáním je
přivést k našim mládežnickým týmům
další kvalitní trenéry.
(pih)

VÁCLAV BRŮŽEK
Narozen: 13. dubna 1974.
Pozice v klubu: předseda (od října
roku 2017).
Hráčská kariéra: pouze do dorostu SK
Albrechtice nad Orlicí.
Trenérská kariéra: 2007 - 2015
(mladší přípravka, starší přípravka,
mladší žáci, starší žáci), od roku 2019
(mladší přípravka, starší přípravka) - vše
FC Spartak Rychnov.
Úspěchy: 2012 - 3. místo v KP starší
přípravky, 2014 - 2. místo v KP mladších
žáků.

Foto: Archiv V. B.
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PŘEDSEDOVÉ OKRESNÍCH SVAZŮ:

Budou kandidovat?
Co se povedlo, a co ne?
Čtyřleté období končí, chystají se volby do okresních svazů. Fotbal v
kraji oslovil předsedy OFS z Královéhradeckého kraje se stejnými
otázkami.

OFS HRADEC KRÁLOVÉ
Martin Zbořil
Jak byste zhodnotil končící čtyřleté
období?
Z celkového pohledu hodnotím toto
období jako úspěšné. Jsem rád, že se nám
podařilo splnit vše, co jsme slíbili před 4 roky.
Můj tým dokázal po celé čtyři roky uzavírat s
našimi partnery smlouvy o reklamě, což je z
hlediska financí pro OFS Hradec Králové
dost důležité. Také díky tomu mohl OFS
Hradec Králové uspořádat všechny naše již
tradiční akce. Jedná se např. o okresní
halové přebory od přípravek až po muže,
okresní poháry mladší žáků, starších žáků a
mužů, vyhlášení Hradecké fotbalové
osobnosti za příslušné roky atd. Touto
cestou chci všem našim partnerům moc
poděkovat za spolupráci. Naše velká
podpora směřovala hlavně do
mládežnických akcí. Bohužel celý rok 2020 a
začátek roku 2021 je výrazně ovlivněn
covidem a následnými vládními opatřeními.
To způsobilo, že sezona 2019/2020 byla
zrušena a stávající sezona 2020/2021 byla
zatím přerušena. Uvidíme, co se nám ještě
podaří v jarní části této sezóny odehrát. Chci
poděkovat za spolupráci všem klubům OFS
Hradec Králové a kolegům ve VV a komisí
OFS Hradec Králové za spolupráci a
odvedenou práci pro fotbal na našem
okrese.
Vypíchněte konkrétně, co se podařilo,
a co ne?
Po celé čtyři roky se nám podařilo finančně
zajistit fungování OFS Hradec Králové. Dále
se nám podařilo pořádat všechny akce,
které OFS Hradec Králové v minulosti
organizoval. Co se nám nepodařilo a co je
potřeba určitě zlepšit, je komunikace a lepší
spolupráce OFS Hradec Králové se zástupci
klubů. Snažili jsme se nově otevřít soutěž
dorostu na našem okrese, ale drtivá většina
doro-steneckých týmů z našeho okresu se
přihlásila do krajských a vyšších soutěží.
Jestli chceme hrát všechny soutěže, co
hrajeme, tak je potřeba získat nové
rozhodčí. V tomto směru je nutné zlepšit a
zefektivnit práci v oblasti náborů nových
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někteří víte, rozjíždíme nový facebook OFS
Hradec Králové. Tady velké poděkování
patří Jirkovi Gabrielovi, hráči TJ Sokol
Stěžery, který zajišťuje fungování a
aktuálnost facebooku OFS Hradec Králové.

OFS JIČÍN
Jan Šotek

Martin Zbořil, předseda OFS Hradec
Králové.
Foto: Archiv FVK

rozhodčích, což je důležitý úkol pro nový VV
OFS Hradec Králové a komisi rozhodčích a
delegátů OFS Hradec Králové.
Budete znovu kandidovat? Proč jste se
tak rozhodl?
Rozhodl jsem se, že na předsedu OFS
Hradec Králové kandidovat budu.
Podmínkou pro mě bylo sestavit pracovitý
tým, který do toho půjde se mnou, a to se mi
podařilo. Cítím velkou podporu klubů na
OFS Hradec Králové, za což jsem
samozřejmě rád a vážím si toho. Je mi ctí, že
mohu dělat předsedu největšího okresu
našeho kraje, což je pro mě zavazující.
Myslím si, že mám fotbalu na OFS Hradec
Králové stále co dát.
Co byste chtěl změnit na chodu okresu?
Změn, které povedou k lepšímu fungování
OFS Hradec Králové, plánujeme několik.
Zatím nechci být moc konkrétní. Jsme
připraveni tyto změny postupně realizovat
po volební valné hromadě, tedy pokud já a
můj tým budeme zvoleni do VV OFS Hradec
Králové na další čtyři roky. Určitě chceme
zlepšit komunikaci OFS Hradec Králové se
zástupci klubů. V tomto směru je cílem
mého týmu zajistit vydávání nového
elektronického zpravodaje OFS Hradec
Králové, ve kterém chceme aktivně
informovat naše kluby a také zástupce
klubů do vydávání tohoto časopisu zapojit.
Jsem rád, že první číslo vyšlo teď v lednu
2021. Touto cestou děkuji všem, kteří se na
vydání tohoto zpravodaje podíleli. Jak již

Jak byste zhodnotil končící čtyřleté
období?
Jsem rád, že okres je plně stabilizovaný a
funkční, když se projevila zejména dobrá
práce komisí, výkonného výboru a
spolupráce s oddíly. Soutěže dospělých byly
bezproblémové a při tvorbě soutěží mládeže
jsme se nebáli experimentovat a hrát i
nestandardní soutěže s úpravou věkových
kategorií. Možná i proto se nám dařilo
soutěž dorostu udržet na okrese až do loňské
sezony, přestože jsme jeden z nejmenších
okresů. Mám radost i z toho, jak se dařilo
oddílům renovovat, opravovat a zkulturnit
jejich hřiště, kabiny a celkové zázemí.
Bohužel, všechny nás ale v závěru volebního
období zasáhl covid a vládní opatření, což
do budoucnosti vnímám jako obrovský
problém amatérské kopané, protože si
netroufám odhadovat, v jakém stavu a
počtu hráčů k dispozici budou mít jednotlivé
oddíly, až se vše rozvolní a bude možné opět
hrát a bavit se fotbalem.
Vypíchněte konkrétně, co se podařilo,
a co ne?
Za velký úspěch v dnešní době považuji
fakt, že se nám zatím daří udržet stav
rozhodčích v takové míře, že většinu utkání
okresního přeboru mužů jsme měli
obsazené třemi rozhodčími, což nám závidí
spoustu okresů nejen v okolí. Přitom jsme
ještě příležitostně vypomáhali s řízením
utkání v sousedních okresech Trutnov a
Semily. V soutěžích žáků se nám poprvé v
rámci okresu podařilo rozdělit kategorie na
samostatné soutěže starších a mladších
žáků a tím udržet u fotbalu více hráčů, což je
vždy jeden z hlavních našich cílů při tvorbě
mládežnických soutěží ve spolupráci s
oddíly.
Budete znovu kandidovat? Proč jste se
tak rozhodl?
Na podzim jsem dal veřejně svůj mandát k
dispozici, což je stále uvedené na stránkách
OFS a pravděpodobně jsem tak udělal jako
jediný předseda OFS. O dalším pokračování
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ve funkci předsedy jsem se zatím nerozhodl,
přestože mi vyslovilo důvěru 22 oddílů z 24,
zbývající 2 nereagovaly na výzvu, která
probíhala prostřednictvím emailů mezi
jednotlivými kluby poté, co jsem jim způsobil
šok v podobě svého podzimního prohlášení.
Některé oddíly zaslaly moji kandidaturu na
předsedu OFS, za což jim děkuji, ale
rozhodnu se později, možná až v den konání
volební valné hromady. Předsedou OFS jsem
od roku 2007 a je to spousta práce a časové
náročnosti, která je s tím spojená, což
bohužel málokdo ví a dokáže ocenit.

Jan Šotek, předseda OFS Jičín.
Foto: Archiv FVK

Co byste chtěl změnit na chodu okresu?
Pokud se rozhodnu pokračovat a budu
zvolen, rád bych zajistil OFS a kopané na
Jičínsku větší mediální propagaci, když v
dnešní době už je nevyhnutelné mít svoje
příspěvky i na facebooku. Rád bych také
přesvědčil zástupce regionálního tisku, že je
nutné fotbal více propagovat. V hlavě mám
i další nápady, ty si ale zatím nechám pro
sebe, pak už by to nebylo překvapení.
Nechtěl bych výrazně měnit chod okresu, ale
navázat na to, co se dařilo. Myslím si, že by
bylo dobré, kdyby vyrostlo na okrese ještě
jedno velké hřiště s umělou trávou.

OFS NÁCHOD
Petr Vítek
Jak byste zhodnotil končící čtyřleté
období?
Uplynulé období hodnotím vesměs
kladně. Podařilo se nám stabilizovat
financování s tvorbou rezervního fondu,
který nám umožní financování chodu v
případě výpadku financí z FAČR. Největší
úspěch vidím v nárůstu počtu mladých

regionální fotbalové noviny

Petr Vítek, předseda OFS Náchod.
Foto: Archiv FVK

přípravek. Podařilo se nastavit spolupráci
s naším největším klubem FK Náchod, s
kterým jsme založili spolek Bavíme se
sportem, jehož jednou z náplní je zlepšit
pohybové schopnosti dětí v MŠ a ZŠ a v
rámci spolupráce s fotbalovými kluby
mapovat talenty a zapracovat je
postupně do fotbalových klubů. Myslím,
že se opět posunula otevřenost
komunikace mezi svazem a kluby i mezi
kluby navzájem.
A co se nepodařilo?
Co se dlouhodobě nedaří je zapojit nové lidi
do komisí při OFS, jelikož mladší generace
není již zvyklá dělat dobrovolnou práci nebo
jsou díky dnešní zátěži v pracovním procesu
natolik vytíženi, že prostě nemají čas. Dalším
dlouhodobým problémem je malý počet a
tím i velká vytíženost aktivních funkcionářů
v klubech, ne zřídka to stojí vše na dvou
lidech. Další dlouhodobou bolístkou je počet

Rád bych spolu s kolegy chtěl zachovat
chod všech již zmíněných projektů, které se
osvědčily a pokračovat v nastoleném trendu
transparentnosti, otevřenosti a vzájemné
spolupráce. Rád bych ve spolupráci s
komisemi zapojil do zkvalitnění projektů
zejména v oblasti mládeže osobnosti, které
v regionu máme a které mají zkušenosti i z
vyšších pater mládežnického fotbalu. Rádi
bychom navýšili počet rozhodčích a ještě
zlepšili kvalitu jejich osobního i kvalitativního růstu. Čeká nás také hledání nového
sídla OFS, jelikož jsme již tři roky v nevyhovujících prostorách, původní sídlo mělo
být rekonstruováno, ale vzhledem k vlastnickým poměrům v budově sídla k tomu
nedošlo. Nemáme prostředky na to,
abychom měli něco vlastního, proto
budeme hledat možnost rozumného
dlouhodobého pronájmu.

OFS RYCHNOV
Miloš Židík

PARTNEŘI OFS NÁCHOD

fotbalistů v rámci okresu, ve spolupráci s
kluby se dařilo projektu tréninkových
kempů talentované mládeže, kterých se
účastnilo ve věkových kategoriích U9U12 a WU11 a WU13 pravidelně 6x ročně
100 dětí. Každý rok se účastnilo kempu
pro fotbalovou mládež v Teplicích nad
Metují více než 60 malých fotbalistů a
fotbalistek nejen z našeho okresu.
Podařilo se nám ve spolupráci s kluby
každým rokem vyškolit či doškolit 50 až
70 trenérů mládeže. Výběr U12 získal
historické 2. místo v ČR v rámci
meziokresní celostátní soutěže. Podařilo
se pokračovat v tradici odměňování
funkcionářů za celoživotní přínos fotbalu
v rámci ankety Osobnost fotbalu, která
má tradici od roku 1995. V minulém
období jsme spustili projekt servisního
střediska při OFS pro oddíly, kde se jim
snažíme ulehčit od legislativní byrokracie
tím, že jim zpracováváme kompletní
účetní agendu, žádosti o dotace měst,
obcí, krajů, FAČR i státních včetně jejich
vyúčtování a poradenství. Podpořili jsme
z vlastních zdrojů nové kluby, které se
zapojili do projektu soutěže před-
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rozhodčích. I přesto, že se komise rozhodčích snaží o každoroční nábory a celkem
se daří každý rok vyškolit 4-6 nových
rozhodčích, tak na druhé straně někdo
skončí ze zdravotních nebo pracovních
důvodů, ti lepší odcházejí do vyšších soutěží.
Problém vidím i v tom, že mnoho mladých
nemá dnes smysl pro zodpovědnost, ale to
je bohužel odraz celé společnosti a systému
školství. Nábory rozhodčích ve vyšších
patrech fotbalu jsou sice masivnější, stojí
dost peněz, ale efekt pro nás je takřka
nulový. Samozřejmě nám to ve všech
činnostech velmi komplikuje image celého
fotbalu díky neustálým aférám a přístupu
nejvyššího vedení k jejich řešení.
Budete znovu kandidovat? Proč jste se
tak rozhodl?
Vzhledem k tomu, že cítím nejen já, ale i celý
výkonný výbor velkou podporu klubů,
rozhodl jsem se kandidaturu přijmout,
především i proto, že máme s kolegy z VV
podobné názory na směřování fotbalu na
okrese a tím je možné produktivněji
pracovat na podpoře fotbalu a hlavně
mládeže v našem regionu.
Co byste chtěl změnit na chodu okresu?

Jak by jste zhodnotil proběhlé čtyřleté
období?
Když pominu stávající epidemickou situaci,
která náš sport zastavila, tak se mi uplynulé
období hodnotí kladně. V našem okrese
proběhla řada úspěšných akcí. Ještě nežli je
zmíním, musím podotknout, že vše co se
udělalo na našem OFS by nešlo bez dobré
práce VV a také ochoty našich oddílů
spolupracovat s námi.
Vypíchněte konkrétně, co se podařilo,
a co ne?
Začnu u mládeže: Daří se nám udržet
soutěže v dostatečných počtech. Pochopitelně bychom byli rádi, kdyby jich bylo o
něco více, ale chce to čas. Zde se nepodařilo
více naplnit soutěže starších žáků a snažíme
se obnovit soutěž dorostu, ale to se nám
nedaří. Za velký úspěch považuji, že za celé
hodnocené období se naše reprezentace
zúčastnila všech akcí, které pořádala KM
KFS, a to jak v kategorii chlapců tak i dívek. Z
toho vyplynula také účast naší U 12 na
turnaji V Třebíči, kde jsme obsadili 3. místo a

postoupili do finále v Praze, kde jsme skončili
na pátém místě. Ani další reprezentace se v
měření sil s okresy neztratili. K tomu musíme
přidat nábory do předpřípravek, Den
náborů, Létající trenéry a samozřejmě Zimní
halovou ligu OFS, která se těšila velkému
zájmu.
V dospělých se nám daří držet počty
mužstev tak, abychom mohli hrát
třístupňový model o účasti 14, 10,10, týmů.
Začali jsme s náborem rozhodčích,
abychom omladili stávající sbor. Musím říci,
že díky panu Martínkovi se nám podařilo
získat řadu mladých rozhodčích, a tak
máme na OFS 41 rozhodčích, kteří jsou pro
okresní soutěže a mohu říci, že sbor se ze
dvou třetin omladil. Na našem okrese byla
za minulé období řada dalších akcí, jako
jsou turnaje výběrů OFS, televizní utkání FK
Kostelec nad Orlicí versus FC Spartak
Rychnov nad Kněžnou, pořádali jsme
Galavečer KFS, Den okresního Fotbalu
spojený s okresním finále Poháru JAKO Cup
který se konal již po třetí a byl odměněn v
Praze na galavečeru Grassroots první cenou
Akce roku 2020. Je to velice pěkné ocenění
práce VV a zakončení našeho volebního
období. I když na tom nemáme zásluhu,
musím se zmínit o našich stadionech. Díky
práci funkcionářů oddílů prošla fotbalová
hřiště velkými úpravami, a tak máme na
okrese celou řadu krásných sportovišť jako
jsou Dobruška, Opočno, Kostelec nad Orlicí,
Týniště nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou,
Vamberk a z těch menších třeba Zdelov a
Křivice. I ty oddíly, které jsem nejmenoval, se
snaží v rámci možností zvelebit své
svatostánky. Za to jim patří velké uznání a
poděkování.
Budete znovu kandidovat? Proč jste se
tak rozhodl?
Když jsem byl před čtyřmi lety zvolen,
ohlásil jsem, že je to mé poslední volební
období a že dál již kandidovat nebudu. O to
víc mě překvapily zprávy z některých
tiskovin a sociálních sítí, že opět kandiduji.
Mé rozhodnutí není vázáno na problémy a
pomluvy, které nás provázejí po celé období.
Lidé, co chtějí dělat fotbal, si po tom co se

Miloš Židík, předseda OFS Rychnov, s Pavlem Horváthem.
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Foto: Archiv M. Ž.
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udělalo na okrese za uplynulé období udělají
obrázek sami. Nějaké pomluvy a urážky od
lidí, co si říkají novináři, věřte, nejsou tím, co
by mě zrazovalo dál působit ve fotbalovém
hnutí. Rád bych tyto věci objasnil hlouběji,
ale bohužel nemohu, neboť jsme v této věci
podnikli právní kroky k napravení jména
OFS a jejich členů VV. Ale zpět k otázce svého
působení. Chci tuto kapitolu ukončit ze zcela
prostého důvodu: 8 roků jako člen VV a poté
prakticky dalších 17 roků jako předseda.
Myslím si, že to stačí a na řadu by měli přijít
mladší, zvláště když ve stávajícím VV se
vykrystalizoval člověk, který má obrovský
zájem a potenciál vést úspěšně VV OFS,
pokud bude zvolen. Je to nynější první
místopředseda Martínek. Mohu zde
zodpovědně říci, že právě on má největší
podíl na dobré práci celého svazu.
Co byste chtěl změnit na chodu okresu?
Já osobně bych nic převratného nedělal. VV
a členové odborných komisí pracovali bez
problémů. OFS je finančně zabezpečen a
jistě jste si na našich stránkách všimli, že se
nám v uplynulém období dařilo dobře
spolupracovat s našimi sponzory a
obchodními partnery. Za mne bych se v
příštím období (snad tenhle koronavirový
stav nebude věčně) zaměřil na mládež a to
tak, abychom fotbal dostali do škol a to
nejenom do hodin tělocviku, ale i
pořádáním mezitřídních a meziškolních
turnajů atd. Na závěr mi dovolte poděkovat
všem funkcionářům, hráčům a mnoha
dalším lidem ve fotbalovém hnutí na našem
okrese za jejich práci v uplynulém období a
také sponzorům a obchodním partnerům,
kteří nám výrazně pomohli při pořádání
různých sportovních akcí nebo soutěží.

OFS TRUTNOV
Marek Pilný
Jak byste zhodnotil končící čtyřleté
období?
Poprvé jsem byl zvolen předsedou VV OFS
Trutnov v roce 2004 a myslím, že ve všech
obdobích, kdy jsem VV OFS vedl, a ať už bylo
složení VV jakékoliv a mým kolegou ve VV
byl kdokoliv, tak záměr nejvyššího orgánu
OFS byl, je a bude stále stejný – jsme hlavně
servisní organizací pro kluby! A ta musí
zajistit klubům hladký průběh jejich
fungování, hlavně v organizaci a řízení
soutěžních utkání všech kategorií, zajištění
rozhodčích apod. V posledních letech se
trochu procesně zkomplikovala finanční
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podpora klubů z prostředků FAČR, resp.
MŠMT, ale ve spolupráci s paní Ulrichovu,
ekonomkou OFS a ČUS, se snažíme
zájemcům podat pomocnou ruku a s tímto
vším v případech potřeby maximálně
kooperovat. Co většinu našeho snažení v
poslední době silně přehlušovalo, byla
kauza v samotném nejvyšším vedení FAČR,
která silně polarizuje fotbalové prostředí.
Celý současný VV OFS se distancuje od
podobných odhalených praktik. Bohužel to
u nás vyvolává touhu po pomstychtivosti a
otevírá staré domnělé rány. Dobře vím, o
čem mluvím, protože „hejterství“ a hledání
„společných“ nepřátel je ve společnosti opět
na pořadu dne. Přijde mně hodně zbytečné
stavět mezi sebou na okrese zdi a dělit se na
domnělé dobré a špatné. Fotbal zejména
potřebuje ty, kteří pro něj dělají a kteří se k
tomu dokáží postavit a umějí něco udělat!
Taky nás všechny už celý rok trápí hříčka
přírody Covid-19, o které bylo řečeno a
napsáno mnohé. Je pro mě ohromně
smutné, jak taková nemoc může ovlivnit,
mimo jiné, náš sportovní život. Chci doufat,
že nejhorší máme už za sebou a teď se již
budeme připravovat na normální život – i se
sportem.
Vypíchněte konkrétně, co se podařilo?
Povedlo, nepovedlo, na takové zhodnocení
jsou jiní, spíš se zmíním, co funguje a co
budeme určitě chtít ještě vylepšit. Přes stále
se rozšiřující nabídku různých volnočasových aktivit jsem určitě rád, že se daří
dlouhodobě, samozřejmě i díky aktivitě
místních klubů, držet solidní naplněnost
soutěží (tenhle ročník 32 družstev mužů, 40
družstev mládeže v soutěžích OFS), pro které
se vždy snažíme, podle počtů přihlášených v
jednotlivých soutěžích, vymyslet smysluplné
a atraktivní modely soutěží. Velmi dobré je i
to, že se kluby snaží podchytit fotbalový
„potěr“ již od 4-5 let a pro ně se nám daří už
pátým rokem mít vlastní soutěž –
minipřípravky 3+0. Jako bonus pro nově
přihlášené v této soutěži pořizujeme klubům
branky specifických velikostí pro tuto soutěž
a míče č. 3, v tom samozřejmě chceme
nadále pokračovat. Chtě nechtě, alfou a
omegou zajištění chodu družstev v klubech
budou vždy také finance. Nastavením
některých mechanismů (optimalizace
nákladů OFS, získávání sponzorů pro OFS)
se nám například jen v minulém roce 2020
podařilo klubům v našem okrese
poskytnout ať už přímou finanční podporu
ve výši více jak 250 000 Kč (jednorázová

Marek Pilný, předseda OFS Trutnov.
Foto: Archiv FVK

finanční podpora klubů 205 000 Kč, úhrada
nákladů na rozhodčí v Červnovém poháru
OFS 52 000 Kč) nebo nepřímou cca 70 000 Kč
(úhrada přípravy klubů na UMT v Trutnově
a Vrchlabí). Určitým kladem je i to, že se
s přispěním našich okresních klubů pravidelně zúčastňujeme všech soutěží výběrů
OFS Královéhradeckého KFS, jak už v chlapeckých kategoriích U9 – U12, tak v dívčích
WU11 a WU13.
Co se naopak nepodařilo?
V čem cítíme rezervy je segment
rozhodčích. Ačkoliv FAČR pořádá masivní
náborovou akci, tak i náš OFS se snaží
osvětou či materiální podporou získávat
permanentně nové zájemce o tuhle
nelehkou a nezastupitelnou roli ve fotbale. V
posledních letech opakovaně získáváme
nemálo nových mladých rozhodčích, které
zaškolíme a uvedeme do fotbalového
života, ale i tak cítíme, že tady je stále na čem
dělat. Fotbalový koloběh rozhodčích
(ukončení činnosti, postupy do vyšších
soutěží apod.) ale zapříčiňuje jejich
permanentní, aspoň na okresech,
nedostatek. U nás je to částečně i tím, že se
snažíme co nejčastěji obsazovat OP mužů
třemi rozhodčími. Máme taky relativně
mnoho utkání k obsazení vyšším počtem
družstev a často naši okresní rozhodčí
vypomáhají a jsou obsazováni v krajských
soutěžích KFS v utkáních mládeže. Přesto s
tím, co máme, se snažíme pracovat a v
dalších obdobích chceme navýšit spolupráci
s lektory KR KFS tak, abychom spolu
uspořádali pár workshopů zaměřených
např. na poziční postavení nebo spolupráci
rozhodčích. Důležitá je i role delegáta
rozhodčích pro růst mladých či nových
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rozhodčích, ale zde je personální obsazení
bohužel ještě tristnější. Rádi bychom i tímto
způsobem oslovili třeba bývalé rozhodčí
nebo hráče, aby se nám přihlásili, nechali se
od nás vyškolit a pomohli nám s rozvojem
rozhodčích jako delegáti (rozhodčím
pomoct, poradit, ale i vytknout chyby).
Budete znovu kandidovat? Proč jste se
tak rozhodl?
Nic jiného než znovu opětovně kandidovat
mě opravdu ani nenapadlo, protože si
myslím, že je za mnou vidět nějaká práce.
Fotbal má v mém životě nezastupitelnou
roli, kdy jedna z jeho částí, tedy ta
funkcionářská, mě provází už dlouhých 23
let. Jak jsem již uvedl jinde, až budu cítit, že
můj potenciál tomuto okresu a fotbalu
vůbec něco dát, je už vyčerpaný, budu první,
kdo půjde a řekne, že je čas hledat náhradu.
Naposledy jsem byl předsedou VV OFS
Trutnov zvolen na VH OFS v roce 2019
poměrem hlasů 30 pro, resp. 1 proti. Cítím
podporu klubů a chci dál pro ně pracovat,
protože především předsedové nebo
sekretáři klubů znají moji práci a snahu jim
vycházet vstříc.
Co byste chtěl změnit na chodu okresu?
Věřím, že nikdo, kdo se kdy na mě v nějaké
„okresní“ věci adresně obrátil s požadavkem
o radu, pomoc nebo konzultaci, nebyl
odmítnut a že vždy byla snaha maximálně
vyhovět. To je to, na čem si zakládám a co
určitě měnit nechci! Jak říkám, mým heslem
je – „full servis 24/7“. Co naopak chci víc
rozšířit, je ještě větší angažování zástupců
klubů v „pracovně nejfrekventovanějších“
výborech a komisích OFS (VV, STK, DK, KR).
Nyní pro odborné komise OFS vykonávají
dobrovolnou práci zástupci asi 7 klubů, v
případ pokračování máme plán tohle rozšířit
už cca na 12-14 klubů. Jasně, přál bych si
zastoupení z každého klubu, ale komise
nejsou nekonečně nafukovací, a ne každý
chce a může dělat ještě něco navíc. Vnímám,
že mnohdy stejní lidé pracují i v klubech a
nemají další čas. Vždy jsem nabízel klubům
takové zapojení, aby bylo okresu vidět pod
pokličku, protože není co skrývat, ale hlavně
je potřeba makat! Vždy to byla mimo jiné
snaha předejít všem tvrzením, že „…se tam
děje něco nekalého…“, kdy jsem tuhle
nesmyslnou zmínku vyslechl bez bližšího
vysvětlení od druhého kandidáta. Ale co vím,
že bych chtěl na okrese změnit hned,
kdybych měl tu moc – chtěl bych nás
všechny co nejdříve vrátit na hřiště a vidět na
fotbalových trávnících!
(fvk)
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Královéhradecko

OKRESNÍ FOTBAL

SMUTNÁ ZPRÁVA

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA:

Nový termín: 25. března
S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy
znemožňující uskutečnění zasedání Volební valné hromady OFS Hradec
Králové dne 18. února 2021 bylo rozhodnuto 11. 2. 2021 tak, že se termín
zasedání Volební valné hromady odkládá na čtvrtek 25. března 2021 od
17 hodin na Krajském úřadě (sál zastupitelstva).
Veškeré další pokyny a dokumenty k Volební valné hromadě OFS
Hradec Králové byly aktualizovány na webu OFS Hradec Králové:
(ld)
www.ofshk.cz – úřední deska (sekce valné hromady).

GRATULUJEME!
Rozhodčí Oldřich Štancl slavil 65
65. narozeniny nedávno
oslavil Oldřich Štancl,
dlouholetý rozhodčí Východočeského kraje a OFS
Hradec Králové.
Do dalších let mu přejeme
zejména pevné zdraví,
štěstí, osobní spokojenost
a radost na fotbalových
hřištích i mimo ně.

Navždy odešel
Zdeněk Pejcha ze Sendražic
Smutná zpráva dorazila na Okresní
fotbalový svaz Hradec Králové. Ve věku
nedožitých 70 letech navždy odešel 21. 1.
2021 pan Zdeněk Pejcha, dlouholetý hráč,
funkcionář a hlavně duše sendražické
kopané, které zasvětil celý svůj život.
Byl výraznou osobností fotbalu v Sendražicích a jedním ze zakladatelů klubu
v této obci v roce 1978. Dlouhá léta byl
aktivním hráčem, postupně ve Smiřicích,
Hořiněvsi a Sendražicích. Po zakončení
hráčské kariéry působil jako trenér v TJ
Sokol Sendražice.
Dále byl dlouholetým sekretářem klubu, správcem hřiště a třeba
i příležitostným pomezním sudím. Staral se o vše potřebné okolo fotbalu
v Sendražicích, za což mu patří velký dík. Samozřejmě nechyběl na
mistrovských zápasech mužstva, které v současné době působí ve 3. třídě.
V roce 2018 převzal od OFS Hradec Králové prestižní ocenění Hradecká
fotbalová osobnost. Bude nám všem na fotbalových hřištích i mimo ně
chybět.
Čest jeho památce!
Lubomír Douděra

(ld)

GRATULUJEME!

Fotbalový trenér
František Vodička oslavil 75
7. února oslavil významný životní
mezník 75 let František Vodička (nar.
7. 2 1946). Jako aktivní fotbalista hrál
ve Slovanu Hradec (dnešní Slavia).
Dlouhá léta působil jako fotbalový
trenér ve Spartaku Hradec Králové,
dále pak v Kunčicích, na hradecké
Lokomotivě a v Malšově Lhotě.
Spolu s Ladislavem Škorpilem
vytvořili doslova legendární dvojici
na trenérské lavičce dorostu
hradeckých Votroků. Se starším
dorostem slavil primát v Československém poháru a druhé místo ve finále tehdejší dorostenecké federální
ligy, s mladším dorostem to bylo finále ligy ČR.
Za všemi úspěchy a výsledky vidí jubilant výborné výsledky svých svěřenců,
z nichž několik to dotáhlo až do reprezentace ČR či hrálo nejvyšší fotbalovou
soutěž. Velmi rád vzpomíná i na trenérskou spolupráci s Jaroslavem
Kvasničkou. Je rovněž emeritním členem trenérsko metodické komise OFS
Hradec Králové.
Do dalších let oslavenci přejeme zejména pevné zdraví, štěstí, osobní
spokojenost a radost na zeleném trávníku i mimo něj. K řadě gratulantů se
připojují Okresní fotbalový svaz Hradec Králové i redakce Fotbalu v kraji.
Foto a text: Lubomír Douděra
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Vzpomínky na podzim. Snad se fotbal vrátí

 23. srpna: Ve 2. krajské lize dorostu U19 podlehla Solnice
Černilovu 0:5.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

 30. srpna: Ve Votrok krajském přeboru si Rychnov nad Kněžnou doma poradil
s Červeným Kostelcem jednoznačně 6:1.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

 12. září: Divizi C okořenilo také krajské derby. Trutnov v něm doma
podlehl Náchodu 0:2.
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

 27. září: V okresním mladších přípravek na Náchodsku se
poměřily Jaroměř a Machov.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

 13. září: I zranění k fotbalu patří. Stalo se v zápase III. třídy OFS
Trutnov mezi Bohuslavicemi a Prosečným.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

 28. září: Vítězem okresního poháru Rychnovska se stal Kostelec nad Orlicí.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

 10. října: V okresním přeboru mladších přípravek na Rychnovsku se
utkaly týmy Vamberk/Rokytnice a Kostelec/Častolovice B.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

 10. listopadu: V krajské lize dorostu U17 remizovalo společenství
Lázně Bělohrad/Miletín na svém hřišti s Novým Hradce 4:4. Penalty
zvládli lépe domácí.
Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová

