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JAROMĚŘ VZKVÉTÁ OBSAH:

I když se nehraje,
v Jaroměři vylep-
šují stadion. Vy-
rostla tady nová
tribuna, domácí
věří, že z ní bu-
dou fanoušci ještě
na jaře sledovat
boj prvního týmu
o návrat do kraj-
ského přeboru.                                                                       

Foto: FVK

Fotbalový časopis 
o kopané 
Královéhradeckého kraje
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Chybí vám fotbal v této do-
bě?

Samozřejmě jako každému. Si-
ce je nahrazen velkým množ-
stvím přenosů v televizi, ale není
to ono.
Jste optimista? Dohraje se
sezona?

Optimista jsem, stále věřím, že
se nám podaří dohrát alespoň
polovinu soutěží a budeme tak
znát vítěze jednotlivých tříd a
také pro někoho bohužel i ses-
tupující týmy. Další promarněný
soutěžní ročník by byl pro fotbal
velký problém. A to nejen z
hlediska sportovního, ale i a to
hlavně ekonomického. Takže
musíme věřit v dobrý konec.
Jak jste se dostal k fotbalu?

Už v žákovských letech (rok
1962 -65), kdy jsem hrál v teh-
dejším Slovanu HK na škvá-
rovém hřišti v Orlické kotlině, v
tzv. Dolíku. Pak jsem odešel
České Třebové na učiliště a tam
jsem krátce hrál v dorostu. Po
roce v zimní přípravě jsem utrpěl
vážné zranění kolena a byl
konec. 
Byl jste dobrý hráč?

Hráčská kariéra byla velice
krátká. Jako aktivní hráč jsem
už nikdy po zranění nepokra-
čoval. Asi bych ale byl takovým
průměrným hráčem.
Působil jste v klubu v Kukle-
nách (Sokol, Montas, Fomei)
Jak na tu dobu vzpomínáte?

Byla to velice povedená šňůra
dvanácti let ve funkci sekretáře.
Zažili jsme postupy a také
sestupy. Pohybovali jsme se pře-
vážně v 1. A třídě a KP. Byl jsem
také u prvního postupu kuklen-
ského týmu, tehdy Fomei HK, do
divize. Po tomto úspěchu jsem
činnost v klubu ukončil z praco-
vních důvodů. Prostě nebyl čas.

Později jste se přesunul na
Nový Hradec. Proč?

Vyhověl jsem tehdy Milanu
Blažkovi a přijal jsem jeho na-
bídku a s odstupem několika se-
zon začal vykonávat funkci se-
kretáře. Trvalo to tři roky a mu-
sím říct, že to bylo celkem příje-
mné období. Nový HK tehdy
hrál v KP a také se dařila celkem
úspěšně práce s mládeží. Když
pak skončil svou činnost v klubu
i M. Blažek, skončil jsem také.
Téměř 40 let jste byl členem
STK krajského svazu. Jak jste
se k této funkci dostal?
Pracoval jsem tehdy vZVÚ a ča-

sto jsem vedl polemiku hlavně o
rozhodčích, kteří rozhodovali
utkání kuklenského mužstva s
panem Vl. Košťálem, který tam
též pracoval. V roce 1976 mně
nabídl možnost aktivně se po-
dílet na činnosti v rámci Výcho-
dočeského fotbalového svazu.
Seznámil mě s předsedou STK
panem Pivokonským a tak
vlastně začala má dlouholetá
činnost fotbalového svazového
funkcionáře.
Tři roky jste také působil na
Českém fotbalovém svazu,
rovněž v STK. Byla to velká
zkušenost?

Musím říci, že to byla velmi
užitečná zkušenost. Poznal jsem
se s novými lidmi, kteří měli
dlouhodobou zkušenost s touto
prací. Mohl jsem si osobně tzv.
osahat práci ve velkém fotbale.
Sešel jsem se se známými oso-
bnostmi jako byly bývalí dele-
gáti, pánové Malina a Vondrá-
ček, sekretář tehdy druholigové-
ho Chomutova pan Angleta.
Sekretáře STK pak dělal pan
Henn st. Občas na zasedání STK
zavítal také předseda tehdy
Českého fotbalového svazu pan

JOSEF BAJER OSLAVIL SEDMDESÁTINY:

Přes čtyřicet let byl členem STK krajského svazu, nyní
zastává stejnou funkci v OFS Hradec Králové. Josef Bajer,
laureát Ceny Dr. Václava Jíry, nedávno oslavil sedmdesátiny.

Chvalovský.
Nyní jste člen STK na okres-
ním svazu. Co vás na práci
STK láká?

Jednoznačně jsem rád, že mo-
hu své nabité zkušenosti uplat-
nit v aktivní práci v STK OFS a
hlavně že je o mou činnost zá-
jem. Snad jsem za to krátké ob-
dobí byl platným členem STK.
Myslím, že se nám pod vedením
předsedy pana Tučka práce
daří.
Převzal jste také ocenění
Hradecká fotbalová osob-
nost i Cenu Dr. Václava Jíry.
Co to pro vás znamená?
Znamená to ocenění mé činno-

sti za celé období ať už to bylo v
klubech nebo převážně ve sva-
zových funkcích. Snad jsem
odvedl solidní práci. 
Jste fanouškem Hradce? My-
slíte, že letos postoupí do
ligy?

Samozřejmě jsem fanouškem
FC HK. S postupem do ligy to asi
bude složité. Kádr je sice perspe-
ktivní, ale zdá se, že udržení stálé
výkonnosti, která je třeba pro
boj o první místo, se nedaří.
Chybí ale také to nejdůležitější –

Hradci chybí finančně zdatný majitel klubu

jasný finančně zdatný vlastník
klubu. Pro příklad nemusíme
chodit daleko – hokej i fotbal v
Pardubicích jsou toho důka-
zem.
Jak moc mu chybí stadion?
Ten chybí zcela jednoznačně. A

jak to vypadá na radnici, asi
ještě dlouho chybět bude. My-
slím, že chybí vůle hradeckých
zastupitelů pro stadion něco
udělat a ne jenom slibovat. Je
jasné, že bez stadionu se do ligy
Hradec těžko podívá.
Máte nějaký oblíbený klub v
Česku, v Evropě? Či favorita
mezi hráči?

Zvlášť oblíbený klub v Česku
nemám. Líbí se mi totiž fotbal v
pohybu, důrazný v pokutovém
území podporovaný častou a
přesnou střelbou. Bohužel v
současnosti takový klub u nás
není. Snad jen Slavia Praha. Do-
brý fotbal hrála svého času
Plzeň pod vedením Pavla Vrby v
úspěšném tažení evropskými
poháry. Z evropských týmů
mám rád hru Bayernu Mnichov.
Z hráčů se mi líbí tažení Součka
a Coufala anglickou ligou.

(fvk)

Josef Bajer převzal v roce 2017 Cenu dr. Václava Jíry.          Foto: Archiv J. B.
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Jak moc nepříjemné pro vás
zranění žeber bylo?

Bylo to hodně nepříjemné. Takové
zranění jsem měl poprvé v životě a
musím říct, že se bez podobného
zranění obejdu. Naštěstí mám
kolem sebe lidi, kteří mi pomohli se
s tím skvěle vypořádat. Pomohli mi
a podpořili mě. 
Po nucené pauze bylo dost času
na rekonvalescenci. Jak se cítíte
nyní?
Pauza byla pět týdnů, potom jsem

začal s klukama trénovat a další
neděli jsem naskočil jako střídající
hráč do posledního zápasu před
nucenou pauzou. V tu dobu jsem
bolavej ještě byl, ale podívat se na
tabulku, to bolelo víc. Teď už jsem v
pohodě, užívám si volné dny.
Udržujete se nějak v tomto
období?

Po předčasném ukončení
podzimní části jsem makal do
konce kalendářního roku. Měl jsem
víru, že se v lednu začne trénovat.
Chtěl jsem být připraven líp než
ostatní. Od ledna jsem ale kopačky
zamknul do skříně, snad je tam

ještě někdy najdu.
Jak moc vám fotbal chybí?
Zvláště po dlouhé pauze.

Jak jsem říkal, do konce roku mi
chyběl, potom jsem ale fotbal úplně
vypustil a musím říct, že to bez něj
jde taky. Snad se mi chuť při prvním
tréninku vrátí.
Jak se vám dívá na tabulku
krajského přeboru. Rychnov je
poslední.

Stejný pohled jsem měl i před
dvěma roky, takže jsem bohužel
zvyklý. Asi se mohl nějaký bodík
přidat, ale řídící orgán pochybil.
Jaký bude mít sezona scénář?
Nedohraje se už nic. V létě se začne

znovu. Osobně bych radši odehrál
všechny zápasy, aby se po 30
kolech mohlo říct, nemáš na to,
padáš. Dohrát pouze zápasy, aby
se mohlo rozhodnout od stolu, mi
přijde neregulérní, byť je to
odsouhlasené.
Jaké jsou cíle Rychnova?

Asi začlenit mladé hráče do áčka.
Já radši prohraju zápas se spolu-
hráčem, který dá do zápasu sto
dvacet procent, bude držet partu v

JIŘÍ POČTÝNSKÝ, ÚTOČNÍK RYCHNOVA:

V letošní sezoně překonal magickou hranici sta vstřelených branek
v krajském přeboru. Rychnovský snajpr Jiří Počtýnský toho však na
podzim moc neodehrál, když byl dlouho zraněný. Možná i proto se
Spartaku vůbec nedařilo. Důkazem toho jsou pouhé tři body na
jeho kontě a poslední místo. 

týmu, pak mi po zápase u piva
řekne, sorry podělal jsem to.
Co Rychnovu v úvodních kolech
chybělo? Střelec vašeho formá-
tu?

Spousta mladých hráčů si musí
sáhnout do svědomí, jestli dělají pro
Rychnov to, co vidí u starších.
Jak prožíváte koronavirové
období?

Nyní už je to rok, co jsem se pustil

Mladí někdy potřebují nakopat zadek

Kanonýr Jiří Počtýnský dosáhl v krajském přeboru úctyhodné mety, když už nasázel 100 branek. Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Jiří Počtýnský během zápasu s Červeným Kostelcem.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

do stavby domu, takže starostí
mám dost, proto mi fotbal nechybí.
Co s Rychnovem plánujete?

Pokud se vůbec někdy fotbal
rozjede a zůstanu v Rychnově, tak
nakopat mladým p*del za to, jak
jsou nevychovaní. Nemají pokoru a
nedřou pro tým. Druhá varianta je
zkusit posunout své vlastní cíle.

(pvh)
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Proč je Červený Kostelec v ta-
bulce zatím tam, kde je?

Bohužel se nám nepodařilo oklepat
se z nevydařené loňské sezony. Na
začátku podzimu jsme navázali na
špatné výkony, kdy jsme hned třikrát
prohráli vysokým rozdílem, měli jsme
tam i nějaká zranění, což nás oslabilo,
ale hlavně jsme dělali velké chyby a
soupeřům jsme góly doslova daro-
vali. Po prvních třech kolech padla na
celý tým deka, se kterou se pak hraje
špatně. Zvlášť pro mladší kluky bylo
těžké se s tím vyrovnat a hrát svoji
hru.
V minulých sezonách přitom
Kostelec byl zvyklý hrát v jiných
patrech tabulky…

To rozhodně, když jsem přišel do
Kostelce, tak se týmu dařilo, v tabulce
jsme bojovali o první příčky, vyhráli
jsme pohár, ale pak pár zkušených
kluků odešlo, což se bohužel na týmu
podepsalo, protože mladí kluci, kteří
přišli z dorostu, nedokázali nahradit
jejich kvalitu. Věřím však, že se do
toho kluci dostanou a celý tým půjde
nahoru!
Co týmu scházelo k lepším výko-
nům a výsledkům?

Myslím si, že nám chyběla hlavně ta
chuť se o to poprat. Dále bojovnost a

někdy i trocha sebevědomí. Když jsme
dostali první gól, většina kluků se z
toho sesypala a působili jsme ode-
vzdaným dojmem, ale my jsme
naopak měli přidat a něco s výsled-
kem udělat. 
Jak vám může pomoci/uškodit
nucená pauza? 

Pomoci asi nijak, ale uškodit určitě,
protože my potřebujeme všichni
hlavně trénovat a hrát. I když se kaž-
dý nějakým způsobem udržuje, tak
trénink s týmem a hlavně s míčem se
nedá nahradit. Ale to neplatí jen pro
nás, týká se to všech týmu. 
Jak trávíte čas bez fotbalu? 

Mám doma malou dceru a spoustu
práce na baráku, takže mám roz-
hodně o zábavu postaráno. 
Kdy očekáváte, že se amatérský
fotbal opět rozjede? 

Nepředpokládám, že to bude už teď
na jaře, ale doufám, že se vše v létě
normálně rozjede, už je to opravdu
dlouhé. 
Jste kapitánem mužstva. Jak
vnímáte svoji současnou úlohu?

Naším jediným kapitánem je ne-
smrtelný matador Petr Bárta. Ten se
bohužel dlouhodobě zranil a někdo
to musel vzít za něho. Jelikož už
patřím ke starším hráčům, tak to

MAREK SRKAL, ZÁLOŽNÍK ČERVENÉHO KOSTELCE:

Při zranění Pavla Bárty převzal kapitánskou pásku v Červeném Kostelci
Marek Srkal. Zkušený borec, který zaznamenal velké úspěchy v
sálovém fotbale, nevěří, že by se letošní sezona stihla ještě dohrát.
Spíše si myslí, že se začne v létě, což by bylo pro fotbalisty Červeného
Kostelce nemuselo být špatné. A to hlavně vzhledem k tomu, že jsou
po podzimu na předposledním místě tabulky a na jaře by je čekal tvrdý
boj o záchranu. 

padlo na mě, ale beru to zodpovědně
a snažím se tu roli plnit, jak nejlíp
umím. Věřím však, že se Bartis brzy
vrátí a pásku si vezme zpět. 
Jak byste popsal současný tým
Kostelce? 

Je nás tam pár starších hráčů, ale
rozhodně převažuje dravé mládí. 
Vy osobně jste si dříve zahrál
vyšší soutěž za Náchod. Jak na to
angažmá vzpomínáte? 

Moc rád. Střídala se tam horší i lepší
období. Když jsem přišel do chlapů,
hrála se v Náchodě ještě ČFL, pak se

Cíl? Udržet ve městě krajský přebor

Červený Kostelec neprožil v přeboru dobrý podzim. Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Marek Srkal, jeden z nejzkušenějších hráčů Červeného Kostelce.
Foto: Archiv M. S.

bohužel spadlo do divize, která se
tam hrála dlouhou dobu. Byla tam
vždycky dobrá parta kluků. Jsem moc
rád, že se jim teď daří. Třeba tu ČFL
zase vykopou.
Jaké máte cíle teď? 

Hlavně chci v Kostelci udržet kraj,
protože tahle soutěž do města roz-
hodně patří. Dále bych si přál vrátit
lidi na stadion. Vždycky jich chodilo
dost. Bohužel teď se nemají na co
koukat. Jinak já hraji fotbalu už jen
pro radost. Každý zápas chci dohrát
ve zdraví. 
Jak se z pohledu hráče díváte na
možnou rekonstrukci zázemí v
Kostelci?

Myslím si, že to stadionu hodně pro-
spěje, protože už patří k těm starším.
Rozhodně si to už zaslouží, navíc by
to mohlo přilákat i nové hráče. 

(pvh)

Narozen: 4. 10. 1988, Náchod
Kluby: Česká Skalice, Náchod, Liberec,
Náchod, Provodov, Červený Kostelec.
Úspěchy: V sálovém fotbale, zlatá
medaile z mistrovství Evropy do 21 let,
bronzová a stříbrná medaile z ME se
seniorskou reprezentací, účast na
mistrovství světa a světových hrách v
Kolumbii.

MAREK SRKAL
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Trenére, jak moc vás mrzí nucená
pauza, před kterou jste měli velmi
dobrou formu?

Nucená pauza nás všechny mrzí
strašně moc. Celou letní přípravu jsme
měli nahuštěnou do pár týdnů, kdy
jsme hodně trénovali. To se postupně
projevilo i v předváděné hře, když jsme
se prezentovali velice slušným dojmem.
Pro nás přišla ta pauza v ten nejméně
vhodný okamžik.
Dostali od vás hráči nějaký plán, jak
se aspoň částečně připravovat?
Hráči mají několik možností, jak se udr-

žovat. V rámci klubu probíhají dvakrát
týdně online tréninky s kondičním tre-
nérem Igorem Ročínem. Kdo tyto tré-
ninky nestíhá, tak se připravuje indi-
viduálně. Vím, že spousta kluků chodí
běhat, cvičí a pracuje na posílení těla.
Kdy se amatérské soutěže zase
rozjedou?

To je otázka spíše na naše zákono-
dárce. My bychom byli rádi, aby začala
co nejdříve, ale dle situace z posledních
dnů a týdnů to nevidím moc reálně.
Kdyby se začalo během dubna, tak to
stejně bude zase v režimu počtem ome-
zených skupin. Kdy se dovolí standardní
počet, či sehrání přátelského utkání, je
ve hvězdách.
Koho v soutěži favorizujete?

Průběh soutěže prozatím ukázal, že
favoritů je hned několik. Oproti před-
chozím ročníkům se špička ku prospě-
chu přeboru vyrovnala. Je tu na špici
Police, Nový Bydžov, Olympie i Libčany.
Samozřejmě se k této špičce po podzi-
mu řadíme i my, což kluci potvrdili hla-
vně předváděnou hrou. Jsou tu ale i dal-
ší týmy jako Vrchlabí, Chlumec B a Jičín.
Ten pod Pavlem Obermajerem udělal

veliký progres. Tyto celky mohou svými
výkony do toho pořadí také promlou-
vat. Uvidíme, jestli se začne hrát a jak na
to budou jednotlivé týmy připraveny.
Slavie se netají nejvyššími ambi-
cemi. Přál byste si postup už v leto-
šní sezoně?

Byl bych špatný trenér, kdybych si
nepřál být co nejvýše a případně se
poprat o postup. Na druhou stranu to
vše bude záležet na věcech, které jsem
uvedl už dříve - a to kdy se vůbec začne,
kolik dostaneme času na trénování,
jaká bude forma hráčů po takové
pauze. Samozřejmě do toho budou
promlouvat i případná zranění.
Jaký je současný tým Slavie?

Je tu neskutečně dobrá parta. Když
pominu přínos každého jednotlivce, tak
jsou kluci jako tým nejen na hřišti, ale i
mimo něj. To si myslím, že je tím nej-
pevnějším a nejdůležitějším základem
toho posunu, který jsme udělali. Hlavně
jsme kluky nastavili na to, že co děláme,
nechce jenom vedení klubu a my tre-
néři, ale že to chtějí hlavně oni sami. To
je to nejdůležitější! A do toho zapadá i
skvěle fungující realizační tým.
Plánujete tým ještě posílit?

Posílit určitě plánujeme. Chceme mít
na každém postu vytvořenou konku-
renci tak, aby to kluky motivovalo, a
hlavně nutilo pracovat pořád na maxi-
mum. Prostě být tím nejdůležitějším
článkem té skládačky pro jakékoliv
utkání. Nehledě na to, že máme ve
Slavii spoustu mladých talentovaných
hráčů, kteří už nejednou prokázali, že
na tuto kategorii i soutěž herně mají.
Tyto věci hodně rozebíráme s Jirkou
Maškem (asistent trenéra), neustále
přemýšlíme co zlepšit, udělat jinak a

JOSEF BOUČEK, TRENÉR SLAVIE HRADEC: 

Devět podzimních kol ukázalo, že hradecká Slavia může ve Votrok
krajském přeboru myslet hodně vysoko. Tým trenéra Josefa Boučka je po
podzimu na třetím místě a ukazuje, že má vysoké ambice. Potvrdí je i v
budoucnu? 

kdo z hráčů by nám ještě více pomohl.
Jirka je stejný blázen do fotbalu jako já,
takže stále něco rozebíráme.
Jak moc vám fotbal chybí, jak trá-
víte čas bez něj?

Tak mně osobně hodně. Hlavně nám
chybí kontakt v té partě, tréninky,
srandičky, příprava na utkání a v
neposlední řadě oslava výhry. Pro mě je
fotbal nedílnou součástí života, od
přípravy tréninků, nervozity při přípravě
na zápasy až třeba po tu oslavu po
výhře. Já mám výborný tlumič na ner-
vozitu v podobě Milana Krempy, který
mě vždy svým klidem a přístupem
dokáže uklidnit. Jinak volný čas věnuji
rodině, práci okolo domu a sportovním
aktivitám, i když těm v omezené míře.
Jak dlouho podle vás hráči z KP
budou potřebovat společně tréno-

Byl bych špatný trenér, kdybych nechtěl hrát o postup

Hradecké Slavii se pod vedením trenéra Josefa Boučka daří. Foto: Slavia HK

Josef Bouček má se svým týmem nejvyšší ambice.                 Foto: Archiv J. B.

vat, než se budou moci zapojit zpět
do zápasů?

To bude hlavně záležet, kdy budou
povoleny větší skupiny. Od rozvolnění a
plnohodnotného tréninku bez omezení
to vidím tři až čtyři týdny. Osobně si
myslím, že i to je málo z důvodu, že jsme
byli zvyklí na zimní přípravy, kdy se dalo
hodně věcí připravit a natrénovat. Teď
tu možnost bohužel mít nebudeme.
Jaké dopady může mít koronavirus
na amatérský fotbal? Co očekáváte
vy?

Dopady to bude mít určitě. Nevěřím
tomu, že se vrátí celkově ke sportu tolik
dětí jako před tím. S ohledem na to, že
již rok žijí v online světě, někteří z nich
zjistí, že jim je takto dobře a nebudou
chtít jít třikrát týdně na trénink a o
víkendu na zápas. To samé bude ale i u
dospělých, kdy současné vazby a čas
strávený s rodinou bude mít vliv na
rozhodování, jestli jít na fotbal. Dle mě
toto pocítí hlavně malé kluby, kde už
tak byla hráčská základna na hraně,
aby se na zápas vůbec odjelo. Jakákoliv
ztráta hráče pro ně může mít vážný
důsledek.

(pvh)

Narozen: 19. 9. 1972, Hradec Králové
Kluby - hráč: Spartak HK, Slavoj Před-
měřice, VTJ Nové Město nad Metují,
Slavoj Předměřice. 
Trenér: Slavoj Předměřice (ml.žáci,
starší žáci, dorost, muži), Slavia Hradec
Králové.

JOSEF BOUČEK
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Martine, vy jste toho s fotbalem
zažil opravdu hodně, kde do něj
pořád berete motivaci? 

Jsem starším hráčem. Ještě stará
generace, pro kterou je fotbal vším.
Žádnou velkou motivaci nepotřebuju.
Když mi zdraví dá, ač silně pokulhává,
vydržím u fotbalu, co to půjde. Já si
opravdu zatím nedokážu představit, že
bych končil. 
Je nějaký moment kariéry, na který
budete vzpomínat? 

Těch momentů bylo a je. Pro mě je
každá nová sezona velkou výzvou,
které nemůžu odolat. Jako malej jsem
usínal s kopačkami na noze a balónem
pod dekou. Kdybych neměl manželku a
děti, tak by se pro to našlo pod dekou
místo i teď v mém “dorosteneckém”
věku (směje se). 
Prošel jste hodně kluby, jaké an-
gažmá vám utkvělo v paměti nej-

více? 
Těch klubů bylo opravdu více. U

každého bych se mohl zastavit a
rozpovídat, což by bylo na dlouho. Pro-
to musím zmínit hlavně Jaroměř a
Dvůr Králové. Myslím, že se za ty
angažmá nemusím stydět. To spíše za
některá svá vyjádření v minulosti, ale ty
už odvál čas. 
Jak moc vám fotbal chybí během
vynucené pauzy? 

Člověku, jako jsem já, chybí hrozně
moc. Rozhodně takových lidí je u fot-
balu mnohem víc. Patřím mezi ty, kteří
sportem doslova žijí. Takže až fotbal
nepůjde dělat, tak čuchnu k něčemu, co
mi pořád půjde. Odmala jsem prošel
hodně sporty, což se mi dnes vyplácí ve
spoustě věcí. 
Co to podle vás může pro ama-
térské soutěže znamenat? 

Úplně si to nedokážu představit, pro-

MARTIN KILEVNÍK, ZÁLOŽNÍK KOCBEŘÍ: 

S fotbalem toho prožil opravdu spoustu. Zkušený záložník Martin
Kilevník teď rozdává fotbalovou radost v Kocbeřích, kde kope I. B třídu. A
že by měl s fotbalem končit? To si rozhodně nepřipouští ani v tomto
dlouhém období, kdy se fotbal nehraje. 

tože dnešní generace patří do jiného
soudku než my. Dozajista nás nic
dobrého nečeká, je to hrozná doba pro
všechny. Doufám, že se vše brzy vrátí
do starých kolejí a lidi, kteří fotbal dělají,
na něj nezanevřou. 
Udržujete se nějak v kondici? 

Jsem po zranění, takže to moc nejde.
Mohu si svojí nedbalostí za něj sám,
proto teď trochu lenoším. Už ale budu v
pořádku, těším se na nějaký ten výběh.
Ale hlavně na trénink s balónem u
nohy. 
Na podzim jste naskočil do čtyř
zápasů, dal jste tři góly. Byl jste se
svými výkony spokojen?

Bohužel jsem zápasy odehrál se
zánětem achilovky, takže spokojený s
výkony být nemůžu. Navíc jsem se
zraněním nenaložil dobře. Ve svém
věku bych měl mít rozum (směje se).
Předáváte svoje zkušenosti mlad-
ším?

Snažím se o to, někdy se i zadaří.
Občas je to však hodně složité. Řekl
bych, že čím nižší soutěž, tím je to těžší. 
Věříte, že je šance, aby se letošní
sezona stihla dohrát alespoň první
polovina ročníku, což by zname-
nalo, že týmy budou postupovat a
sestupovat?

Jako malý jsem usínal s kopačkami na noze

Martin Kilevník dříve kopal divizi ve Dvoře Králové.          Foto: Archiv M. K.

I ve 43 letech Martina Kilevníka fotbal naplňuje.                  Foto: Archiv M. K.

Abych byl upřímný, tak tomu moc ne-
věřím. Víc bych se k tomu nevyjadřoval,
protože bych zabrousil k naši vládě, což
by žádný smysl nedávalo. 
Kde by se Kocbeře chtěly v tabulce
I. B třídy pohybovat? 

Samozřejmě bychom se chtěli
pohybovat v horních patrech tabulky,
ale k tomu by bylo zapotřebí, abychom
hráli v optimální sestavě a na tréninky
chodilo hodně hráčů, ne jen torzo se-
stavy. Snad ještě nikde jinde jsem nevi-
děl, že chodí trenérům tolik omluvenek
těsně před zápasem. Bohužel to nejsou
ojedinělé případy a stává se to často. 
Vy pocházíte z Jaroměře, kde jsou
nově ve vedení klubu Miloš Exnar a
Jiří Lebedinsky, myslíte, že mohou
tým znovu dotáhnout do divize?

Oba dva jsou správnými lidmi na
svých pozicích. Co jsem zažil, tak oba
fotbalu dávali neskutečně mnoho. S
oběma mám velmi dobré zkušenosti,
které přerostly až ke kamarádství. Jestli
se jim povede pozvednout jaroměřský
fotbal zpátky do divize, to ukáže až čas,
ale myslím, že rozhodně mají šanci.
Fanoušci by si to zasloužili a já bych si ji
taky ještě strčil (směje se).

(vek)
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Jak moc vám už fotbal chybí?
Fotbal mi chybí hrozně, už je to opra-

vdu dlouhá doba od posledního zá-
pasu. Odmala jsem měl každý víkend
fotbal a zvykl jsem si na to, teď jsou ty
víkendy svým způsobem prázdné a
smutné. Alespoň jsou povolené
profesionální soutěže, tak se můžeme
podívat v televizi, ale i tak to není ono.
Jak toto období osobně pro-
žíváte?

Myslím si, že každému z nás chybí
společenský život, tak samozřejmě i
mně. Naštěstí trávím veškerý volný
čas s přítelkyní a rodinou. Jako větši-
na národa jsme udělali tolik práce
kolem baráku, jako za celé roky ne.
Snažíte se nějak udržovat fyzi-
ckou kondici?
S kondicí je to už malinko horší. Dost

jsem se flákal a nabíral na váze, ale
momentálně chodím třikrát do týdne
běhat, prokládám to cvičením s vlast-
ní vahou. Takže věřím, že s kondicí na
tom budu opět dobře, alespoň jako
na podzim.
Jaký vliv bude mít podle vás ko-
ronavirová pauza na jednotlivé
týmy v soutěži?

Myslím, že vliv to bude mít velký, už
po první pauze se nejen mně zdálo, že
úroveň všech soutěží upadla. A to

bylo léto, kdy se hodně lidí snažilo
udržet fyzicky. V zimě mají lidé ten-
denci se "zateplovat" a užívat si do-
mácí pohody. Takže čekám, že pár
týmů, které držely tréninky, budou
mít velikou výhodu a rozdíly ve
třídách budou větší.
Jaký očekáváte scénář letošní se-
zony? Bude se ještě hrát? 

Naděje umírá poslední, takže stále
doufám, že situace bude taková, že se
soutěž ještě rozjede a dohrají se pod-
zimní kola, ze kterých se udělají výs-
ledky. Ale momentálně se mi zdá, že
se stav vůbec nezlepšuje, takže se
obávám další sezony bez vyhodno-
cení.
Jste v kontaktu se spoluhráči?
Máte nějaký individuální trénin-
kový plán?

V kontaktu jsme stále každý den. V
dnešní době má asi každý tým vy-
tvořenou skupinu na sociální síti,
takže komunikace probíhá neustále.
Individuální tréninkový plán nemá-
me, ale spoléháme se na zodpověd-
nost každého z nás, že se snaží udržo-
vat ve formě. Někteří tomu běhu moc
nedávají, ale za to kvalitně trénují
biceps v domácí pohodě. Takže když
nebudou připraveni na zapas, tak na
posezení potom určitě jo.

MICHAL ŠROM, ÚTOČNÍK VAMBERKU: 

Na podzim nasázel v JAKO I. B třídě Michal Šrom devět gólů. I jeho
zásluhou se Vamberk pohybuje mezi nejlepšími, když mu patří třetí
místo. Amatérský fotbal však stojí, Šromovi tak dělá radost alespoň
Slavia, které fandí.

Na podzim se vám dařilo, jak jste
byl s výsledky týmu spokojen?   

Podzim ve Vamberku byl skvělý, za
celou dobu, co tu hraji, jsme neměli
takové výsledky, takže jsem byl velice
spokojen. Samozřejmě nás mrzí po-
ztrácené body, jelikož víme, že při
troše štěstí jsme na tom mohli být
lépe. Ale i tak jsme nohama na zemi a
jsme rádi, jak se zadařilo. Víme, že už
jen držet se v horní polovině tabulky,
je pro nás veliký úspěch. Ale jak se
říká: s jídlem roste chuť a po dobrých
výsledcích pár z nás začalo mluvit o
případném postupu, kdyby opět po-
stupovaly dva týmy. Ale opravdu jen
hypoteticky, jelikož víme, že sezona je
dlouhá a může se leccos stát.
Vy osobně jste dal devět gólů!
Krásné číslo...

Devět gólů je dobré číslo, ale mohlo
být ještě lepší, všechny góly jsou prací
celého týmu. Takže na mně je jen
trefit zařízení, což se občas povedlo.
Ve Vamberku jsme se vždy snažili o
útočný fotbal, ale bohužel jsme do-
stávali i dost gólů. Letos se nám to
podařilo napravit a myslím, že máme
jednu z nejlepších obran v soutěži.
Hlavně díky tomu jsme tam, kde jsme.

Skotové si fotbalový zápas spletli s MMA

Na podzim nasázel Michal Šrom devět branek.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Michal Šrom byl v předloňské sezoně u postupu do I. B třídy.
Foto: Archív M. Š.

Jaké jsou jinak ve Vamberku pod-
mínky pro fotbal? 

Jsou na vysoké úrovni. Máme zde
dvě krásná velká hřiště a jedno menší
pro mládež. O hřiště se skvěle starají
naši správci. Každé z nich je v našem
okolí nadprůměrné. U hlavního hřiště
je prostorná tribuna, která přijde
vhod za deštivého počasí. A samo-
zřejmě po zápase máme k dispozici
nově zrekonstruovanou kantýnu s
velkou televizí na sledování fotbalu.
Co říkáte na postup Slavie přes
Rangers?

O mně se ví, že jsem velký slávista.
Ale radost z tohoto postupu mi zka-
zilo několik skutečností, které se
odehrály. Rangers v prvním zápase
zjistili, že kvalitou jsou daleko za Sla-
vií. A pokusí se to dohnat agresivní
hrou. Druhý zápas od 6. minuty vypa-
dal, že si fotbalový zápas spletli s
MMA zápasem. Jak to dopadlo víme.
Přizabitý Kolář a napadený Kúdela.
Opravdu doufám, že zápas bude mít
dohru a Rangers budou mít velké tra-
ble. Ale důležitější je, aby Ondra Kolář
neměl vážnější následky a rychle se
vrátil zpátky.

(vek)



 A mužstvo - druhá liga

Trenér Miroslav Pouba, vedoucí mužstva Lubor Vít.
Kádr: Cholenský, Capoušek, Fišer, Urban, Dehner, Rolko, Hrůša,
Novák, Franc, Musil, Smetana, Hůlka, Nebeský, Skořepa, Skácel,
Schmidt, Kuchař, Marčík, Pinkas, Vlček.

 B mužstvo - divize

Trenér Ladislav Moník, vedoucí mužstva Josef Hrůza.
Kádr: Novotný, Kmit, Smítko, Michálek, Martinec, Karel, Sedlář, Lébl,
Sedliský, Holub, Drahoňovský, Bouček, Švadlenka, Šimek, Černý.

 Dorost A - dorostenecký přebor ČSR

Trenér Josef Souček, vedoucí mužstva Rudolf Jičín.
Kádr: Moráček, Jindra, Novotný, Bláha, Horáček, Syrovátka,
Václavík, Šrámek, Pakosta, Vítek, Krejčík, Stýblo, Doubek, Melounek,
Holman, Boukal, Urban.

 Dorost B - dorostenecká liga B

Trenér Ladislav Škorpil.
Kádr: Stanner, Vodrážka, Buchta, Jakl, Vlasák, Fryš, bratři
Rechtoríkovi, Michálek, Hanák, Jedlička, Šrámek, Vondřejc, Zvolský,
Špetla, Veverka, Míchal.

 Dorost C - krajský přebor

Trenér Josef Matějíček.
Kádr: Píša, Čepe, Radoň, Křovák, Havránek, Fric, M. Novotný, Rejfek,
Bartoněk, Klouza, Derner, Pára, J. Novotný, Schindler, Mencák,
Prošvic, Svoboda, Švrček.

 Starší žáci A - krajský přebor

Trenéři Čeněk Celler a Luděk Urban st., vedoucí mužstva Oleksiak.
Kádr: Kocábek, Kučera, Oleksiak, Rychtera, Havránek, Zima, Mlynář,
Vít, Marek, Trojan, Karlovský, Kohout, Matějka, Šejvl, Šmíd, Ježek,
Sádovský.

Spartak Hradec Králové - prosinec 1974
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Honzo, jak složité je to pro vás
období bez fotbalu?
Toto období se určitě nelíbí nikomu, vý-

jimkou nejsem ani já. Jelikož fotbal mi-
luju, moc mi chybí, stejně jako ty věci
okolo, mezi které patří radost ze hry,
spoluhráči, každodenní práce v trénin-
ku.
Jak se během dlouhé pauzy u-
držujete v kondici?
V kondici se udržuju od doby, kdy jsme

skončili se soutěží a nemohli dál pokra-
čovat. Pravidelně běhám, posiluju, sta-
rám se o sebe tak, abych byl pořád při-
pravený, když už nohy mají dost,
projedu se na kole.
Jak jinak trávíte čas bez fotbalu?
S rodiči a bráchou doma. Jelikož bydlí-

me daleko od Chlumce a já jinak přes
normální období a sezonu trávím čas v
Hradci Králové na bytě, užívám si ka-
ždou chvíli doma. Přes sezonu se sem
dostanu většinou jednou za dva týdny.
A to třeba jen na jeden den. Tím pádem
to beru jako pozitivum, že tuto dobu
můžu po dlouhé době trávit s nejdůle-
žitějšími lidmi života. S mladším brá-
chou hrajeme různé hry a snažím se mu
vytvářet i fotbalové tréninky na zahra-
dě.
Dostáváte od trenéra nějaké indi-
viduální plány?

Individuální plány nedostáváme, pro-
tože nám trenér věří. Dal nám akorát
pokyny, abychom se udržovali v kon-
dici, na čemž všichni pracujeme.
Jste v kontaktu se spoluhráči?

Ano, určitě jsem. Napíšeme si něco o
fotbale, jak se určitému týmu o víkendu
dařilo, nebo si řekneme, jak se kdo má,
co dělá.
V osmi podzimních zápasech se
vám náramně dařilo, když jste v
ČFL druzí, s tím musí panovat spo-
kojenost?

Spokojenost je na místě, dařilo se nám
nejen výsledkově, ale i herně. Měli jsme
na dosah body i ze zápasů, které jsme
nakonec prohráli. Takže vzhledem k
naší formě je velká škoda, že jsme
museli dostat stopku, která nás už
nějaký ten měsíc nepouští zpátky na
hřiště.
Jak se vám v Chlumci líbí?
V Chlumci jsem hodně spokojený. Když

jsem šel do tohoto klubu, říkal jsem si, že
tam bude určitě skvělá parta a dobří
fotbalisti. To se mi potvrdilo, díky tomu
jsme na čele tabulky ČFL.
Vy jste prošel mládeží v Hradci
Králové, jak na to období vzpo-
mínáte?

Na toto období vzpomínám a vždycky
budu hrozně rád, dalo mi to spoustu

JAN KADLEC, OBRÁNCE CHLUMCE: 

Mládeží prošel v hradeckém FC, v dospělém áčku si připsal i pár minut na
hřišti v druhé lize. V loňské sezoně však přišla pro šikovného obránce Jana
Kadlece změna. Dvaadvacetiletý borec odešel do třetiligového Chlumce. A
litovat rozhodně nemusí. Na podzim se týmu ve třetí nejvyšší soutěži
náramně dařilo, když mu za Zápy patří druhé místo. Spokojený je i Kadlec,
který věří, že se na jaře začne hrát. 

nových zkušeností, odehrál jsem skoro
všechno, co se dalo, do toho jsem měl
díky klubu možnost se dál rozvíjet a
zlepšovat. Určitě je taky důležité zmínit,
že mi to dalo dost kamarádů, se kterými
budu v kontaktu i do dalších let. Roz-
hodně na toto období budu myslet vždy
jenom v dobrém.
V roce 2018 jste naskočil i do
druholigového zápasu v Českých

Měli jsme skvělou formu. Škoda, že přišla stopka

Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou se radují ze vstřelené branky.     Foto: FK Chlumec

Jan Kadlec je v třetiligovém Chlumci nadmíru spokojený.  Foto: FK Chlumec

Budějovicích, velký zážitek?
Opravdu neskutečný. Na tento oka-

mžik jsem myslel dost v období, kdy
jsem se potom zranil s kolenem, pořád
mě to motivovalo se vrátit silnější a
bojovat o to, se do takových zápasů
zase někdy dostat. Věřím, že šance zase
přijde, protože motivace mám dost.
Mělo by dojít i na souboj s rezervou
Hradce Králové v ČFL. Jak prestižní
by to bylo?

Mám tam dost kamarádů, což je
vždycky skvělé se potkat na hřišti. Určitě
to bude dost prestižní zápas, nebudu
jim chtít nechat nic zadarmo, stejně
jako oni mně. Takže v zápase to bude
boj a doufám, že už se tento zápas bude
hrát co nejdřív.
Co vaše současné fotbalové am-
bice?

Především zase hrát a mít radost z
fotbalu, to je momentálně sen, který si
moc přeju. Tohle období covidu je
dlouhé, už aby to bylo za námi. Když
bych ale měl říct ambice do dalších let,
chtěl bych se dostat do nejvyšší české
ligy, případně zkusit zahraničí.
Věříte, že se dohraje alespoň po-
třebná polovina sezony, nebo už
tomu nevěříte?

Já budu vždycky věřit, nikdy nic
nevzdávám. Samozřejmě to nevypadá
úplně ideálně, ale myslím si, že se
polovina sezony odehraje. My na to
budeme připraveni!

(vek)
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Jak prožíváte dlouhé období bez
fotbalu? 

Je to hrozné, co vám budu povídat.
Všem nám chybí fotbal, ta parta,
radost z vítězství. Ale jsou tu jiné
priority a v zájmu nás všech jde fotbal
stranou.
Soutěž měla nejprve začínat na
konci ledna, už je druhá polovina
března. Věříte, že se letos ještě
něco odehraje?

Letos určitě, ale jarní část sezony je
pryč. Začínat třeba v květnu? Nevidím
v tom smysl. Mohl by se zase uspořá-

dat nějaký turnaj jako minulý rok,
abychom se připravili na nadcháze-
jící sezonu.
Jak se v těchto měsících bez fot-
balu udržujete? 

Dostali jsme od trenéra individuální
tréninkové plány, které se skládají z
výběhů a ze skupinového intervalo-
vého tréninku (tabata), který provádí-
me skrz aplikaci. Chybí mi hlavně ten
režim a interakce se spoluhráči. 
Co kontakt se spoluhráči? Přece
jen tahle doba tomu moc nena-
hrává.

RADEK KLAZAR, OBRÁNCE DVORA: 

Na podzim patřil Radek Klazar do základní sestavy Dvora Králové v
divizi C. S výsledky však spokojen nebyl, když jeho celek získal v osmi
odehraných duelech 11 bodů. I přesto mu fotbal v těchto měsících, kdy
jsou pozastaveny všechny amatérské soutěže, hodně chybí. Se
spoluhráči se snaží alespoň udržovat v kondici, když se pomocí
mobilních aplikací vzájemně hecují. 

Kontakt provádíme jen přes apli-
kace. Jak jsem již zmiňoval, cvičíme
tabatu a přes Adidas running se
předháníme, kdo uběhne víc.  
V osmi podzimních zápasech jste
získali 11 bodů. Jak jste byli s
tímto výsledkem spokojeni?
Spokojeni jsme nebyli vůbec. Chybě-

lo nám pět bodů, o které jsme vlastní
nešikovností přišli. 
Kde byste chtěl, aby se Dvůr v
divizi pohyboval? 

Chci, aby se Dvůr pohyboval v hor-
ních patrech tabulky, jak tomu bylo
kdysi, když jsem v A-týmu začínal.
Když jste v tabulce nahoře, je velký
předpoklad, že máte herní převahu.
Když máte herní převahu, víc vás
fotbal a všechno okolo baví. Tohle
bych si přál. Samozřejmě k tomu je
potřeba vysoká individuální kvalita
spojená s bojovností týmu.
Jaké dopady může mít pandemie
koronaviru na amatérský fotbal?

Řekl bych, že přímo zničující. V ama-

Přes aplikaci se předháníme o to, kdo víc uběhne

Radek Klazar (vlevo) se zkušeným matadorem Stanislavem Ježkem.
Foto: Archiv R. K.

Dvorský obránce Radek Klazar nebyl s podzimními výkony spokojený.
Foto: Archiv R. K.

térském fotbalu se pohybuje hodně
starších borců, kteří téměř po roce bez
fotbalu jen těžko budou hledat chuť a
motivaci se vrátit zpět. Například v
našich mužstvech jsou borci jako
Martin Kruliš nebo Standa Ježek, ale u
těch jsem přesvědčen, že na trávníky
ještě vyběhnou.
Sledujete fotbal v tomto období
alespoň v televizi? Máte oblíbený
tým? 

Přiznám se, že skoro vůbec. Teď sle-
duji tažení Slavie. Na to, abych sle-
doval fotbal v televizi, bych musel jít s
klukama někam do podniku. Doma
mě to moc nebaví.
Co říkáte na příchod Pavla Vrby
do Sparty? Může být úspěšný? 

S minulostí v Plzni a Ostravě to měl
při příchodu těžké. Zatím má solidní
výsledky. Věřím, že potřebuje čas, aby
si mohl vytvořit tým podle svého uvá-
žení, pak se uvidí, jestli bude úspěšný.
Jako sparťan musím říct, že mu
věřím! (vek)



Fotbalový trenér mládeže Jiří Říha vede žáky U15 v Trutnově. Jaký je
jeho pohled nad fotbal? O tom se rozpovídal pro časopis Fotbal v kraji. 
Trenére, jak koušete období bez fotbalu? 

Současná doba je extrémní ve svých
nárocích. Jak na hráče a jejich rodiče,
tak na nás trenéry. V plné nahotě se
ukazuje, kdo jak to má nastavené,
kdo jak je ochotný vystupovat z kom-
fortní zóny a makat i za výrazně
nepříznivých podmínek. Takže ano,
doba je bezesporu "pitomá", ale při
správném uchopení i tady a teď
můžeme získávat. Zda je to v
dostatečném množství, to ať si
odpoví každý sám. Osobně bych se
opravdu nerad pouštěl do politické
diskuze.
V Trutnově vedete kategorii U15,
je to tak? Dostali od vás hráči
nějaký plán jak trénovat?

Moji svěřenci v týmu MFK Trutnov
U15 jsou v neustálém zapojení se do
týmových aktivit. Myslím si, že byť
nám okolnosti trénování v klasické
podobě neumožňuje, snažíme se pro
udržení fotbalu v krvi dělat
maximum. A to už od minuloročního
jarního přerušení soutěží. V tomto
ohledu se mi obrovsky plodnou
ukázala skvělá spolupráce s RFA v
Pardubicích a jejími trenéry Láďou
Matrasem a Mírou Štichauerem, jimž
patří můj dík a respekt.
V čem vám pomohli?

Ze začátku jsme vše řešili týdenními
plány okořeněnými různými týmo-
vými soutěžemi o ceny. Kluci mi
posílali plnění, takže zpětná vazba
fungovala hned od začátku
"diskomfortní práce". Čím delší
odstávka byla, tím víc jsem se snažil
domácí přípravu osvěžovat. Takže si
to borci například rozdali v týmovém
pětiboji s celkem RMSK Cidlina. To
bylo v době bez zápasů opravdu
parádní adrenalinové utkání ve
fotbalových individuálních doved-
nostech. Tady musím zmínit trenéra
Cidliny, Jirku Zimu. Jeho příkladný
přístup je skvělý.
Co bylo dál?

V současné době za sebou máme
hned několik desetibojů, kluci mají
jasně dané úkoly, které se mění po
týdnu a pokud chvilková rozvolnění
dovolí, snažíme se využívat sebe-
menší možnost k tomu se potkat na
jakémkoliv plácku s míčem u nohy.
Nyní jsme si vytyčili týmový cíl
doběhnout na stadion ve Wembley,
kde bychom určitě všichni rádi viděli
naši reprezentaci ve finále blížícího se
EURA. Opravdu před klukama
smekám pomyslný klobouk. Jejich
neutuchající snaha na sobě pracovat

i po tak dlouhé odstávce je neu-
věřitelná. Svědčí to o lásce k fotbalu,
která se u nich podařila probudit. Rád
bych chtěl věřit tomu, že i já jsem

k tomuto stavu svým přístupem
napomohl. Přeci jen jsem s týmem už
tři roky.
Obáváte se, že dlouhá pauza
negativně zapůsobí na mládež-
nický fotbal?  

Můj názor je, že se budeme z této
doby vzpamatovávat opravdu hodně
dlouho. A to nejen ve sportu. Ale co se
fotbalu týče, nevidím to úplně
beznadějně. Vše se ale bude odrážet
od množství energie, kterou jsme teď
ochotni klukům a holkám v
kopačkách obětovat. Jako každá
těžká doba bude ve výsledku
fungovat jako rozcestník vítězů a
poražených. Bohužel, vadí mi fakt, že
těch poražených bude nepřiměřeně
moc. A že budou uměle odstřelení
nesmyslnými opatřeními. To, jak se
umrtvil sport mládeže, je podle mého
zločin. A to tvrdím s veškerým
respektem a pokorou vůči situaci,
která okolo nás je. Tady bych moc rád
zmínil práci lidí z FAČR v čele s Tondou
Plachým. Jejich neumdlévající snaha
vrátit děti na hřiště, přestože zatím
neúspěšná, je inspirativní. I díky
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JIŘÍ ŘÍHA, TRENÉR TRUTNOVA U15: 

Můj cíl? Chci udržet kluky v zápalu

Jiří Říha je trenérem trutnovské U15.                                                            Foto: Archiv J. Ř.



chvály jsem ze začátku bral jakou
součást pozitivního navázání
kontaktu. Když ale prohlásil, že by pro
tým z Podještědí bral celý tým MFK,
který odehrál první poločas, zalil mě
pocit hrdosti. Nakonec si Slovan
pozval šest hráčů, které chtěl
vyzkoušet na svém výběrovém
kempu. Bohužel i toto bylo odloženo.
Nepatřím mezi trenéry, kteří striktně
hodnotí výkony týmu pouze na
základě postavení v tabulce. Víc se
soustředím na rozpoložení kluků
před, při a po zápasech. A opravdu
musím konstatovat, že je moc fajn
mít příjemný pocit dobře odvedené
práce.
Jaké máte s týmem cíle? 

Jarní část jsme se s klukama chtěli
porvat o přední příčku žákovské
divize "C". Po podzimu třetí místo ani
jiné cíle nepřipouštělo. Moje cíle se
smrskly do podoby udržet kluky
zapálené a ochotné i nadále
pracovat. To zní jednoduše, ale každý,
kdo s mládeží teď pracuje, ví o
obtížnosti ve všech aspektech. Pro
mne osobně jde o jeden z nejtěžších
úkolů, které přede mnou jsou. A všem
trenérům napříč všemi kluby a
věkovými kategoriemi přeju, aby to
zvládli.
Na co se v trénincích obecně
nejvíce zaměřujete? 
Jak už jsem řekl, je středobodem
udržet kluky v zápalu. V podstatě je
teď hlavním (ne-li jediným) bodem
přežít. Z toho důvodu jsem s klukama
v každodenním kontaktu přes
sociální sítě. Jak ve společné skupině
na messengeru, tak i ve skupině na
facebooku. Snažím se kluky
inspirovat a motivovat, jak jen mi to
okolnosti dovolují. Například i tím, že
s nimi sdílím své individuální aktivity.
Momentálně pracuju na tom, abych
byl schopný uběhnout letos maraton.
Zároveň se připravuji na přijímací
proces ke studiu trenérské UEFA-A
licence, kterou bych si rád doplnil své
vzdělání. Ve zkratce se snažím hořet
tak, abych zapaloval ostatní kolem
sebe. A jak rád u příspěvků uvádím:
NIKDY TO NEVZDÁM!
Vidíte v mužstvu talenty, o kte-
rých si řeknete, že to dotáhnou
daleko?

Jmenovat tady hráče, o kterých si
myslím, že to dotáhnou daleko, to j
těžký úkol z jednoduchého důvodu,
každý máme daný svůj přirozený
limit. A kdo je potom úspěšný? Ten,
kdo může v dospělosti hrát ligu a
bude hrát ČFL, nebo ten kdo svou
nezměrnou pílí bude hrát místo I.B

třídy krajský přebor? Ale abych nebyl
za mudrlanta, dvě jména řeknu.
Obrovský potenciál vidím v Ondrovi
Pavlíkovi. Druhé jméno je David
Metlický, kapitán našeho týmu. A pro
příklad uvedu i obrácené podo-
benství. Kluk, který v sobě měl také
potenciál, mi tento týden oznámil, že
už hrát fotbal nebude. Tím chci jenom
dokumentovat, že jenom talent
nestačí. Pokud se hráč nedokáže
vypořádat s odvrácenou stranou
(poctivý přístup, tvrdá práce i mimo
tréninky, dodržování životosprávy,
plnění stanovených úkolů, odolávání
svodům), jsou mu dané dispozice
k ničemu. 
Jak dlouho už v Trutnově u mlá-
deže působíte? 

V MFK Trutnov působím přes tři roky,
a to u jednoho týmu. Musím říct, že si
nesmírně vážím přístupu vedení,
kterého se mi po celou dobu
dostávalo. A přestože přeju trut-
novskému mládežnickému fotbalu
pouze to nejlepší, rozhodl jsem se své
působení k 30. 6. tohoto roku ukončit
a postavit se další výzvě. Tou bude
pozice šéftrenéra mládeže po U15 v TJ
Červený Kostelec. Pro mne jde o další
logický krok k dosažení svého
soukromého cíle. Navíc působit pod
předsedou oddílu, kterým není nikdo
jiný než Karel Havlíček (trenér
reprezentace ČR U-15). A když k tomu
připočtu osobu Roberta "Róby"
Hanuše a ostatních trenérů, jde o
naprosto jasnou volbu, co dál.
Co vás na práci trenéra naplňuje,
co je pro vás nejdůležitější? 

Otázka jednoduchá, odpověď se mi
ale hledá složitě. Jde o to, že pro mne
je fotbal pojítkem s týmem. Rodičům
jsem hned na prvních společných
schůzkách řekl: "Z vašich dětí můžu
vychovat dobré fotbalisty, ale dobré
lidi musím." Od toho se odráží veškerá
moje činnost. Hodně s klukama
mluvím. Záleží mi na tom, co se jim
honí v hlavách, co je těší, co je naopak
trápí. Přistupuji k nim individuálně.
Tak jako je každý z nich jiný, tak každý
potřebuje něco jiného. Dát tuhle
mozaiku pocitů, emocí, schopností,
potenciálu a jeho brzd, povah a
vlastností do smysluplného obrazce -
v tom vidím výsledek mého snažení.
To je cíl, ke kterému bychom měli
směřovat. Všichni spolu jako TEAM
(Together Everybody Achieves More).
Myslím si, že stavět si pouze a jenom
fotbalové cíle by bylo krátkozraké a
nepostačující. O to víc potěší, když se i
ty fotbalově výsledky dostaví jako
přímý důsledek snažení.

(pvh)

takovým lidem nepřestávám být
optimistou a věřím, že se nám
společně podaří vrátit dětem radost z
pohybu, jejich přirozenou hravost a
touhu vítězit. Nejenom nad
soupeřem, ale i nad sebou samými.
Kdy očekáváte návrat na
trávníky? 

Jak už jsem zmínil, jsem optimista.
Nikoliv utopista, to bych rád uvedl
na pravou míru. Přestože nevěřím
tomu, že se odehraje jarní část
soutěží celá, tak část by se odehrát
mohla. Včetně podzimních do-
hrávek, kdy v našem případě jde o tři
zápasy. Zkrátka věřím tomu, že se
od dubna najde způsob, jak se vrátit
k zápasům.
Jak hodnotite odehraná utkání
sezony? 

Pro nás je tato sezona vyvrcholením
společné práce. Kluky jsem přebral v
zimě před třemi roky, když od nich v
půlce sezony "utekl" jejich trenér.
Tenkrát mě oslovil Dan Franc (v té
době ještě šéftrenér mládeže
trutnovského SpSM), zda bych mu

nepomohl a ligové dvanáctky
nepřevzal. Přiznám, že když jsem se s
týmem seznámil, byl jsem v šoku,
jakým způsobem se dá tým talentů
"nastavit". Trvalo mi poměrně dlouho
udělat z téhle "smečky" fungující tým.
O to víc mě násilně přerušené soutěže
mrzí. Mrzí mě kvůli klukům, kteří
opravdu tvrdě a poctivě pracovali.
Mrzí mě to kvůli rodičům, kteří
většinou skvěle s týmem souzní. Mrzí
mě to kvůli fanouškům, kteří nás
nepřestávali podporovat, když jsme
se zvedali. Mrzí mě to i kvůli mé ženě,
která má všechny svěřence za své děti
a jejich zápasy prožívala víc než
utkání našeho syna. Mrzí mne to i
kvůli sobě.
A ryze fotbalově?

K samotným výkonům, které tým
předváděl na podzim: mít v krajském
výběru této věkové kategorie sedm
hráčů asi mluví samo za sebe. Pokud
je to někomu málo, tak řeknu jednu
příhodu - Po našem derby s týmem FK
Náchod za mnou přišel mládežnický
skaut týmu Slovan Liberec. Jeho slova
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Po sezoně Jiří Říha v Trutnově skončí, když vzal nabídku z Červeného Kostelce.
Foto: Archiv J. Ř.
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Velká osobnost veřejného ži-
vota na Jaroměřsku se naro-
dila v dubnu 1947. Mirek měl
od mala rád fotbal, který začal
hrát v Jiskře Jaroměř. V roce
1969 se stal členem Tělový-
chovné jednoty Dolany. V obci
také založil rodinu a našel
zaměstnání, v místním JZD
zastával funkci zootechnika.

Mirek Větrov oblékal dres
dolanských fotbalistů v letech
1969 až 1996. Sehrál zde 278
zápasů a vstřelil 62 branek. Byl
vždy velkou oporou týmu, do
hry dával srdce a k tomu sa-
mému strhával ostatní. Poté,
co své kopačky pověsil na po-
myslný hřebík, zapojil se do

dolanského sportovního dění
jako funkcionář.

Dlouhá léta zastával funkce
předsedy nebo místopřed-
sedy TJ Dolany. V letech 1993
až 2000 byl rovněž asistentem
trenéra dolanského týmu.
Řadu let působil také ve Spor-

tovně – technické komisi Okre-
sního fotbalového svazu (OFS)
Hradec Králové. 
„Takovéto zprávy se vstřebávají
těžko. Na Mirka mám spoustu
pěkných vzpomínek. Na jednání
sportovně technické komise je-
zdil každý pátek v předstihu, dí-
ky tomu jsme si často mohli po-
povídat,“ lituje odchodu kama-
ráda Lubomír Douděra, sekre-

PŘÍBĚH MIROSLAVA VĚTROVA:

Jsou zprávy, se kterými se člověk těžko smiřuje. Jedna
taková nás zasáhla ve středu 17. února, kdy podlehl dlouhé
těžké nemoci Miroslav Větrov.

tář OFS Hradec Králové.
V krajském městě si přínosu

Mirka Větrova vážili, ocenili ho
v rámci ankety Hradecké
fotbalové osobnosti. Za svou
činnost byl vyzdvižen také
vedením OFS Náchod, obdržel
titul Osobnost fotbalu. „S
Mírou jsme toho prožili opravdu
hodně, povídání o tom by bylo
hodně dlouhé. Vzpomínám si
třeba na to, jak nás kdysi chtěli
rozpustit, ale my se nedali. Chvi-
lku potom, po slavném vítězství
národního týmu v Bělehradě v
roce 1976, jsme v Dolanech
uspořádali besedu s trenérem
mistrů Evropy Václavem Jež-
kem,“ vzpomíná s dojetím Jan
Pádr, který společně s Větro-
vem stál u zrodu dolanské
kopané. 

Druhým velkým koníčkem
Mirka Větrova byla prkna, co
znamenají svět. Vystoupil na
nich poprvé již ve svých deseti
letech. Svůj herecký talent

Velký Dolaňák odešel, jeho odkaz zůstává

rozvíjel coby člen Divadelního
souboru Vrchlický Jaroměř, od
roku 1986 účinkoval také v
ochotnickém souboru v Dola-
nech. Jeho parketou byly pře-
vážně komické role. K divadlu
vedl také své čtyři dcery.

Manželku a všechny blízké
miloval, s hrdostí vyprávěl o
svých vnoučatech. Třeba vnuk
Ondra Brož, kráčejíc v děd-
ových fotbalových šlépějích,
to dotáhl až do pražské Dukly!
Ještě v důchodu se Mirek
společně s mladými dolanský-
mi fotbalisty účastnil brigád,
na místě byl přitom vždy mezi
prvními. Na sklonku života mu
síly rychle ubývaly, přesto
mezi kamarády na dolanské
hřiště chodil, dokud to bylo
možné.

Mirku, budeš nám chybět.
Moc děkujeme za vše, čest Tvé
památce!

Petr Záliš
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VH OFS HRADEC:

Volit se bude 25. března v Třebši

Premiérový ročník se datuje do roku
1974 a tehdy u jeho zrodu stál
Jaroslav Míchal starší, dlouholetý
funkcionář a předseda OFS Hradec
Králové. Od roku 2014 pak roli
patrona tohoto poháru převzal
Jaroslav Míchal mladší.
V poslední dekádě se finále hraje na

útulném stadionu v Třebechovicích
pod Orebem. Zatímco dříve v poháru
startoval celkem velký počet týmů,
nyní je tomu naopak, a tak nezbývá
než věřit, že se v rámci působnosti
OFS Hradec podaří zvýšit účast v
dlouhodobé mistrovské soutěži i
poháru.             

Jaroslav Míchal při finále jubilejního

POHÁR STARŠÍCH ŽÁKŮ JAROSLAVA MÍCHALA:

K tradičním soutěžím, které Okresní fotbalový svaz Hradec Králové
pořádá, patří určitě i Hradecký pohár starších žáků Jaroslava Míchala.
Tato pohárová soutěž má opravdu bohatou historii a hraje se bezmála již
půlstoletí.

40. ročníku poháru v roce 2013
poznamenal:   „Opět jsem předával
pohár starších žáků, už nevím, zda
jsem některý ročník vynechal, ale vím,
že to je to nejhezčí, co jsem kdy prožil.
Vždyť podporovat fotbalovou mládež
je to nejcennější, co člověk může
udělat. Při zakládání tohoto poháru
mne skutečně nenapadlo, že by se
mohl stále hrát a být tolik uznávaný.
Ale musí mě napadnout myšlenka, že
to jednou skončí, a že to snad bude
Memoriál Jaroslava Míchala. Ale dost
chmurných představ: Ať žije příští
ročník!"

Kdo je vlastně Jaroslav Míchal? 
Osobnost Okresního fotbalového

svazu Hradec Králové, zakladatel
žákovského poháru a bývalý
předseda OFS Hradec. Datum
narození: 7. 12. 1931; datum úmrtí:
27. 12. 2013; rozhodčí od roku 1972;
trenér od roku 1969; funkcionář OFS

Soutěž má za sebou už čtyřicet šest ročníků   

1974 Sokol Smiřice (1. roč.), 1975 Sokol Kukleny (2.), 1976 RH Hradec (3.),
1977 RH Hradec (4.), 1978 Slavia Hradec (5.), 1979 Třebechovice (6.), 1980
RH Hradec (7.), 1981 Jiskra Nový Bydžov (8.), 1982 Jiskra Nový Bydžov (9.),
1983 Sokol Roudnice (10.), 1984 Sokol Chlumec (11.), 1985 Sokol
Hořiněves (12.), 1986 Jiskra Nový Bydžov (13.), 1987 Jiskra Nový Bydžov
(14.), 1988 Sokol Lovčice (15.), 1989 Sokol Nový Hradec (16.), 1990 Sokol
Malšovice B (17.), 1991 Třebechovice (18.), 1992 ZD Hlušice (19.), 1993
Slavoj Předměřice (20.), 1994 SK Smiřice (21.), 1995 Sokol Černilov (22.),
1996 Spartak Kobylice (23.), 1997 TJ Ohnišťany (24.), 1998 Spartak
Kobylice (25.), 1999 FC Nový Hradec (26.), 2000 Sokol Lovčice (27.), 2001
Spartak Kobylice (28.), 2002 Sokol Lovčice (29.), 2003 FC Slavia Hradec B
(30.), 2004 SK Smiřice (31.), 2005 Slavoj Předměřice (32.), 2006 Sokol
Stěžery (33.), 2007 Sokol Malšovice (34.), 2008 Bystřian Kunčice (35.), 2009
Slavoj Skřivany (36.), 2010 Sokol Třebeš B (37.), 2011 Spartak Kosičky (38.),
2012 Sokol Třebeš B (39.). 2013 SK Smiřice (40.), 2014 FC Nový Hradec/FC
Slavia Hradec B (41.), 2015 FC Nový Hradec (42.), 2016 Bystřian Kunčice
(43.), 2017 Roudnice/Kunčice (44.), 2018 Nové Město/Chlumec B (45.),
2019 Stěžery (46.), 2020 nehráno, 2021 připraveno.

Kompletní přehled vítězů
Hradeckého poháru starších žáků: 

OKRESNÍ FOTBAL Královéhradecko

Doslova na dveře klepe Volební valná hromada Okresního fotbalového
svazu Hradec Králové, která byla již dvakrát odložena. Jak už bylo
avizováno, toto jednání se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2021 od 17 hodin
ve sportovní hale Třebeš v Hradci Králové (změna místa konání). 

Veškeré další pokyny a dokumenty k Volební valné hromadě OFS Hradec
Králové byly aktualizovány na webu OFS Hradec Králové: www.ofshk.cz –
úřední deska (sekce valné hromady).                                                                  (ld)

Jaroslav Míchal starší, bývalý před-
seda OFS Hradec Králové a zaklada-
tel Hradeckého poháru starších žáků. 

Jaroslav Míchal mladší jde ve
šlépějích svého otce a nyní pokračuje
jako patron Hradeckého poháru.    

Hradec: od roku 1969 člen komise
mládeže, později předseda komise
mládeže, předseda OFS Hradec: od 6.
8. 1993 do 26 7. 2002.

Text a fota: 
Lubomír Douděra
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VIRTUAL STUDIO
P A R D U B I C E K o n g r e s o v é  C e n t r u m ,  P a l á c  P a r d u b i c e

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

Vhodné pro:

Pro konkrétní nabídku zajištění Vaší akce nás kontaktujte.

• 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

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

• instruktáže
• online tréninky
• tiskové brífinky

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


