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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
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POZOR, ZMĚNA!
V minulém čísle jsme avizovali, 

že krajské soutěže začnou 
o víkendu 7. - 8. srpna.

Výkonný výbor KFS 
však rozhodl o změně.

Zahájení soutěží 
je stanoveno na 

31. července - 1. srpna
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Proč jste se rozhodl kandidovat
do výkonného výboru?

Na rovinu jsem se do toho úplně ne-
hrnul, vzhledem k mému zaměstnání
a předsednictví ve fotbalovém oddílu
v Červeném Kostelci. V Kostelci se už
přes rok snažíme o osamostatnění
fotbalu z TJ a město Červený Kostelec
začalo s výstavbou nového zázemí
na našem stadionu, takže toho je do-
cela dost.Po velkém zvažování jsme
se po několika jednáních nakonec s
Václavem Andrejsem dohodli na
spolupráci.
Na jakou oblast se chcete za-
měřit?

V mé hlavní gesci bude trenérsko-
metodická komise kraje plus další
běžná agenda VV.
Jak to vypadá s rekonstrukcí
areálu v Červeném Kostelci?

Firma Průmstav Náchod, kterou
vybralo město v obálkové metodě ja-
ko zhotovitele z druhého místa (firma
z prvního místa odstoupila), už pro-
vedla demolici starého zázemí. Pře-
dání stavby je stanoveno na 15. 3.
2022. Tímto bych rád poděloval za

podporu městu Červený Kostelec, náš
stařičký stadión, fandové a sportovci
si to už zaslouží.
Vašemu týmu podzim příliš ne-
vyšel. Co za tím bylo?
Velice špatně jsme začali a tři vysoké

prohry nás velice poznamenali. Naše
mužstvo má nižší kvalitu než v
předešlých letech (z různých objektiv-
ních důvodů), ale nechceme jít cestou
„cizinců“ , a tak se snažíme zapraco-
vávat naše kluky a hráče z blízkého
okolí, aby na ně chodily i jejich rodiny
fandit.
Budete se snažit mužstvo nějak
okysličit?
Budeme, ale zase to bude hráč, který

má blízko k Červenému Kostelci.
Je dobře, že soutěže předčasně
skončily?

Za mě ano. Ten tréninkový deficit je
obrovský. I 50 procent zápasů, které
byly schváleny k určení propustnosti
soutěží, se mi nejeví jako spravedlivé.
I když chápu okolnosti pandemie…
Jste trenérem reprezentace U15.
Jak fungujete během pandemie?

Pokud to šlo, objížděl jsem kluby a

KAREL HAVLÍČEK, ČLEN VV KFS A TRENÉR REPREZENTACE U15:

Stal se členem výkonného výboru krajského svazu, velí klubu v Čer-
veném Kostelci, je koučem reprezentace. Karel Pavlíček má o čem
mluvit.

akademie a komunikoval s trenéry o
stavu u nich. Dále jsem se zúčastňo-
val všech možných seminářů a víc se
zaměřil na zdokonalení angličtiny.

Nový stadion si zaslouží Kostelec i Hradec

Karel Havlíček na lavičce reprezentace U15.   Foto: fotbal.cz

Karel Havlíček je novým členem výkonného výboru KFS.        Foto: fotbal.cz

Jinak jsme všichni trenéři u repre-
zentací byli přerušovaně v terénu a
na home office.
Bude mít na mladé hráče pauza
velký vliv?

Tuto otázku si klade asi každý, ale je
velmi těžké na ni smysluplně odpo-
vědět. Přemýšlejme pozitivně…
Co říkáte na postup Hradce do
ligy?

V jarním tažení byl bezkonkurenční.
Region si to zaslouží a FC gratuluji. 
Bude v ní mít šanci hrát důstoj-
nou roli jako například Pardubi-
ce?

V to všichni pevně věříme, a pokud
bude minimálně tak úspěšný jako
Pardubice, budeme asi spokojeni.
Jak velkým krokem bude pro
klub nový stadion?

Domovský stadión je obrovská
výhoda, samozřejmě pokud mohou
na fotbal fanoušci, a vizualizace
nového stánku je nádherná.
Česká reprezentace sílí. Věříte jí
na červnovém Euru?
Věřím! Euro umíme více než MS. Tro-

chu obavu mám jen z pozic uprostřed
obrany, kde nás momentálně pozna-
mená absence Kúdely (pokud nebu-
de omilostněn), ale věřím, že to
realizační tým okolo Jardy Šilhavého
zvládne doladit.                                   (fvk)
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Polici vyšla odehraná kola sezony
velmi dobře. Jak moc mrzí její
zrušení?

Mrzí to hodně, rozehrané jsme to
měli parádně, ale příští rok se o to
popereme zase. A vítězství v krajském
přeboru i v neúplné sezoně je pro Poli-
ci úspěch.
Tým se netajil nejvyššími ambi-
cemi. Skloňovala se v klubu di-
vize? 

O divizi se většinou mluvilo jen v
žertu a u piva, ale postupem času to
nabíralo reálné rozměry a ambice
tam přes zimu určitě byly!
Čím vás Police učarovala?

Já jsem v Polici spokojený hrozně
moc, máme super partu a co mě uča-

rovalo? Naši fanoušci. V neposlední
řadě to jsou lidé jako Kuba Kovář a
Karel Klimeš, kteří z Police dělají
rodinné prostředí.
Se svými výkony jste asi musel
být spokojený. 

Sezona se mi povedla. Dal jsem pár
krásných a důležitých gólů, odehrál
krásné zápasy s Bydžovem a Libčany.
O to víc mě mrzí, že se to nedohrálo a
nemohli jsme se poměřit se všemi.
Zmínil jste polické fanoušky. Zažil
jste někdy něco podobného? 

Neznám město, vesnici, kde by
fotbalem žili opravdu všichni. V Polici
to tak je! Fanoušci s námi jezdí i au-
tobusem na venkovní zápasy. Mají
připravená chorea. V Česku nevída-

JAKUB MATĚJKA, ÚTOČNÍK POLICE: 

Police nad Metují a faktor X? Mezi hráči jednoznačně Jakub Matějka.
Ofenzivní rychlonožka, střelec a fotbalista se zkušenostmi z velkých
českých klubů i mládežnické reprezentace. V divizi platil v barvách
Trutnova za obávaného kanonýra a po příchodu do Police nad Metují
svou pověst potvrdil. Šestadvacetiletý blonďák má lví podíl na tom, že
Police skončila v notně zkrácené sezoně na samém čele Votrok
krajského přeboru. „Neznám město, vesnici, kde by fotbalem žili
opravdu všichni,“ pochvaluje si současné angažmá hráč s minulostí v
Hradci Králové, pražské Spartě či Liberci.     

né.
Jaké máte s Policí ambice? 

Nejvyšší. Police krajský přebor
vyhraje.
Zároveň jste rozjel i kariéru
rozhodčího. Kam byste to chtěl
dotáhnout? 

Ambice jako rozhodčí jsem měl
hodně dlouho také nejvyšší. Bohužel
se to úplně nedá skloubit a já se mo-
mentálně fotbalu nedokážu vzdát.
Miluji ho.
Máte ještě velké fotbalové plány
nebo se chcete pohybovat spíše v
nižších soutěžích? 

Věřím, že bych ambice mohl mít
vyšší, ale zároveň vím, co fotbal na-
hoře obnáší. Závist, různé aféry, všu-
de drobnohled. Myslím, že s mojí mi-
nulostí by to už ani nešlo. K napsání
knihy mi ale ještě pohár z Champions
League chybí, takže kdo ví (směje se).
Jak hodnotíte kvalitu nejvyšší
krajské ligy? 
Přebor je srovnatelný s divizí. Úroveň

v České republice každý rok klesá.
Jak jste trávil nucenou pauzu bez
fotbalu? Udržoval jste se v kon-
dici?

Ano, chodil jsem běhat, byl na
běžkách, ale jsem rád v kolektivu, tak-
že jsem tohle období spíše protrpěl.
Na konci května by se měl rozjet
letní pohár. Kvitujete to? 

Divize? V zimě tam ambice určitě byly

Jakub Matějka slaví jeden z podzimních gólů.                        Foto: Archiv J. M.

Jakub Matějka táhne Polici svými brankami.                            Foto: Archiv J. M.

Zrušíme soutěž a v podobných termí-
nech si zahrajeme turnájek? Chápu,
že Královéhradecký kraj vymýšlí
aspoň nějakou aktivitu pro týmy,
které chtějí sportovat, ale celkově mi
to přijde zvláštní... Vše spojené s co-
videm.
Co říkáte na postup hradeckých
Votroků do první ligy? 

Párkrát jsem je viděl v televizi. Ve
druhé lize asi patří ke špičce, ale v
první lize budou hrát o „padáka“. Na
víc nemají.
Jak se těšíte na EURO 2021?
Český tým však bohužel v posled-
ních dnech počítá ztráty. Nově se
zranil Lukáš Provod.

Na Euro se těším, určitě budu našim
fandit. Lukáše Provoda je mi líto.
Zároveň to ale dává prostor ukázat se
ostatním.

(pvh)

Narozen: 23. března 1995 v Trutnově. 
Hráčská kariéra: Robousy, Trutnov,
RMSK Cidlina, Hradec Králové, Sparta
Praha, Liberec, Fulham U21, Brno,
Police.
Úspěchy: Reprezentace U15-U18.

JAKUB MATĚJKA
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Kamile, pauza bez fotbalu byla
opravdu dlouhá. Jak jste se fy-
zicky udržoval?
Snažil jsem se v rámci individuálního

tréninkového plánu, který jsme v
týmu měli určen. Když bylo jasné, že
na jaře soutěž nezačne, absolvoval
jsem operativní zákrok na levém
koleni, které mě již delší dobu při
sportování limitovalo.
Jak v Kostelci pohlížíte na zrušení
již druhé sezony v řadě?

Bohužel je to škoda v rámci
prostupnosti soutěží, ale vzhledem k
vládním nařízením a zdraví všech
hráčů asi jediné možné řešení.
I ve svých letech jste stále hráčem
kosteleckého „áčka“. Jak hodno-
títe odehraná kola letošní sezo-
ny? 
Měli jsme odehráno celkem osm kol.

Povedl se nám úvod, pak už se vý-
sledkově tolik nedařilo. Soutěž se
dlouhodobě více vyrovnává, v utká-
ních už není tolik jasných favoritů či
outsiderů.
Zmiňoval jste problémy s kole-
nem. Kdy se vám to zranění
přihodilo?

To už je u mě dlouhodobější pro-
blém, který jsem si přivodil v utkání
před rokem a půl. Nyní jsem využil
vynucenou přestávku k operativnímu

zákroku.
Jakou máte po velké pauze mo-
tivaci vrátit se zpět na trávník? 
Na tréninky a utkání se těší asi každý.

V současné době jsem v rehabilitační
fázi tréninku. Uvidíme, jak se zranění
bude hojit a zda budu schopen
naplno trénovat i s ohledem na můj
věk. Potom můžu přemýšlet, že bych
do utkání naskočil.
V kariéře jste oblékl dres
Rychnova či Náchoda. Na jakou
sezonu nejraději vzpomínáte?

Jsem dříve narozen, tedy už těch
sezon bylo hodně. V dresu FK
Náchod-Deštné jsem strávil osm
sezon, zažil jsem tam postup do ČFL,
následné druhé místo a možnost
postupu do druhé ligy. Vrcholem pro
mě byl asi rok 2005, kdy jsem se
zúčastnil v dresu akademické re-
prezentace ČR Světové Univerziády v
tureckém Izmiru.
Zároveň jste se do nucené pauzy
věnoval i trénování. Dokonce jste
byl Grassroots trenérem mlá-
deže. Proč už jím nyní nejste?

Tréninku mládeže jsem se věnoval
dlouhodobě. Pozice okresního GTM,
kterou jsem vykonával, mě hodně
bavila. Bohužel jsem funkci musel
opustit vzhledem k mým dalším
pracovním povinnostem.

KAMIL KAPLAN, OBRÁNCE KOSTELCE N. O.: 

Dnes už patří k těm legendám, které na krajských trávnících běhají.
Kamil Kaplan 14. května slaví čtyřicáté narozeniny. Opora zadních řad
Kostelce nad Orlicí ve Votrok krajském přeboru chuť do fotbalu
neztrácí ani v těchto těžkých časech. Stoper s minulostí v Rychnově
nad Kněžnou či v Náchodě, kde absolvoval nejúspěšnější období
kariéry, poměrně nedávno absolvoval operační zákrok, který by měl
pomoci odstranit nepříjemné trable s kolenem. „Uvidíme, jak se to
bude hojit,“ říká fotbalista, který ještě nedávno působil i v roli
Grassroots trenéra mládeže OFS. 

Plánujete dál předávat zkuše-
nosti mladým hráčům? 

V současné době se věnuji tré-
ninkovému procesu mužů ve svém
mateřském klubu. Pokud se mladší
hráči budou chtít učit, jsem jim k
dispozici.
Sledujete ligové dění? Co říkáte
na výkony pražské Slavie a její
účinkování v Evropské lize?

Pražská Slavia prožívá vynikající
období, což je výborné pro celý český
fotbal. Přejme si, aby se k nim přidaly
další české týmy.
Jakou roli může český tým sehrát
na blížícím se EURU? 

Národní tým má po delší době opět
potenciál dosáhnout na EURU
úspěchu. Jsou tam vůdčí osobnosti,

Konec? Škoda. Ale jediné možné řešení

Kamil Kaplan je oporou Kostelce nad Orlicí.  Foto: Archiv K. K.

Kamil Kaplan působil i v roli Grassroots trenéra mládeže OFS.
Foto: Archiv K. K.

Narozen: 14. května 1981 v Rychnově
nad Kněžnou. 
Hráčská kariéra: FK Kostelec nad Orli-
cí, FC Spartak Rychnov nad Kněžnou,
FK Náchod-Deštné, Akademická repre-
zentace ČR.
Trenérská kariéra: TJ Sokol Deštné, FK
Kostelec nad Orlicí, GTM OFS Rychnov
nad Kněžnou.

KAMIL KAPLAN

které hrají špičkové zahraniční sou-
těže a jsou schopny předvádět kon-
kurenceschopné výkony i proti nej-
lepším.

(pvh)
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Letošní sezona byla předčasně
ukončena. Jak jste tuto infor-
maci v Třebechovicích přijali? 

Mírné nadšení ze záchrany, ale
smutek z toho, že jsme si nemohli
zahrát.
Vám se na podzim vůbec ne-
dařilo, když jste nezískali ani
bod, proč tomu tak bylo?

Ze začátku sezony se nám zranili
dva hráči z obrany. Jeden hráč nám
odešel do Kostelce nad Orlicí. V
průběhu podzimu se nám zranil
druhý stoper, k tomu se ještě jeden
hráč rozhodl po prvním zápase, že
skončí. Tyto ztráty by zamávaly i s
věhlasnějšími týmy, než jsme my.
Bohužel jsme se s tím nebyli
schopni srovnat, proto byly takové
výsledky. 
Pomohl vám covid se záchra-
nou, nebo jste věřil, že by sou-

těž povedlo zachránit i tak? 
Covid nám se záchranou jedno-

značně pomohl. Soutěž bychom
horko těžko vlastními silami za-
chraňovali.
Jak vám osobně fotbal chyběl,
přeci jen se nemohlo přes půl
roku ani společně trénovat? 

Fotbal mi chyběl hodně. Hlavně
společné tréninky a rozebírání
výkonů po zápase.
Teď už to s opatřeními i co-
videm vypadá lépe. Máte už
společné tréninky?

Společné tréninky již máme a
vzhledem k tomu, že se nám na
každém tréninku téměř vždy někdo
zraní, jsem rád, že se soutěž nebude
dohrávat ve zběsilém tempu, pro-
tože si myslím, že po čtrnácti dnech
zápasů by za nás už neměl kdo
hrát. 

JAN KREJCAR, ZÁLOŽNÍK TŘEBECHOVIC: 

Na podzim sice fotbalisté Třebechovic nezískali v AM Gnol I. A třídě
ani bod a předčasné ukončení sezony jim možná dost výrazně
pomohl se záchranou, přesto by si univerzál Jan Krejcar raději
fotbal na jaře zahrál, než pouze čekal, jak celá situace s letošním
ročníkem dopadne. Alespoň tak tým z Hradecka uvidíme i v příští
sezoně v druhé nejvyšší krajské soutěži. 

Vy jste toho s fotbalem zažil už
poměrně dost, je nějaký mo-
ment kariéry, na který vzpomí-
náte nejraději?

Momenty mám dva -  finále po-
háru KFS, když jsem hrál ještě za

Co jsme pocítili? Mírné nadšení i smutek

Třebechovicím, kde Jan Krejcar působí, se na podzim nedařilo, když nezískaly ani bod. Předčasný konec sezony je
možná zachránil. Foto: Václav Mlejnek

Takhle se Jan Krejcar (u míče) na podzim snažil uniknout hráčům
Jaroměře. Foto: Václav Mlejnek

Roudnici a vítězství v I. B třídě s
Třebechovicemi, které nám zajistilo
postup do vyšší soutěže.
Prošel jste hodně týmy z
Hradecka, jak jste se dostal
právě do Třebechovic?
Do Třebechovic jsem se dostal díky

tomu, že odtud pochází moje žena
a po narození dcery bylo z časových
důvodů rozhodnuto.
Hradec si o víkendu zajistil
postup do ligy, sledoval jste
jeho vítěznou šňůru?

Vítěznou šňůru Hradce jsem sle-
doval jenom po očku. Je samo-
zřejmě skvělé, že Hradec bude mít
první ligu. Pro obyčejného fanou-
ška to však dle mého názoru moc
neznamená, protože si tu první ligu
v našem regionu kvůli chybějícím
stadionům, zatím neužije.
Máte oblíbený světový klub,
kterému fandíte a proč?

FC Barcelona, nějakým způsobem
jsem jí fandil již od útlého dětství,
ani nevím proč. Definitivně rozho-
dnuto bylo, když do Barcy přišel
Ronaldinho a začali hrát Tiki - Taku.
Co říkáte na zlatý hattrick
Slavie?

Slavia si titul jednoznačně za-
slouží. V současné době je výkon-
nostně jinde než zbytek ligy. Já však
v české lize fandím Liberci, tak jsem
rád, že i pod tímto jsou lidé, kteří
prošli Libercem. (vek)
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Už druhá sezona v řadě se
nedohraje, jak moc to mrzí? 

Už samotná sezona začala tím,
že bylo odsouhlaseno, že stačí
odehrát 50 procent zápasů, aby
byla zachována regulérnost. Tak-
že díky tomu jsem už tak trochu
počítal s tím, že všechny zápasy
neodehrajeme, ale překvapilo
mě, že se nestihla ani ta polovina,
což mě hodně mrzelo. Samo-
zřejmě my nehrajeme o postup,
takže nám to tolik vadit nemusí.
To v Železnici musí být naštvaní
mnohem víc, protože byli suve-
rénní. 
Věřil jste, že se soutěž do-
hraje?

Já osobně jsem věřil, že se to
stihne. Už před sezonou jsem byl
velký optimista, když vlastně
covid zmizel, všechno bylo roz-
volněné. Už by mě vůbec nena-
padlo, že můžou přijít další vlny,

navíc takhle silné. Samozřejmě s
přibývajícími měsíci se to začalo
rychle měnit. Když jsme v říjnu
skončili osmým kolem, tak jsem
věřil, že se minimálně potřebná
polovina dohraje.
Hrálo se nakonec opravdu
pouze do října, jak jste byl
spokojen s podzimními vý-
sledky? 

Sezonu jsme začali poměrně
dobře, drželi jsme se v první po-
lovině tabulky, což je i náš dlou-
hodobý cíl. Bohužel jsme nezvlá-
dli nějaké venkovní zápasy, které
jsme měli dohrát lépe, ale celkově
spokojenost byla. 
Chyběl vám fotbal v dlouhé
pauze, nebo jste měl alespoň
čas na jiné věci? 

Fotbal mi samozřejmě chyběl,
ale měl jsem i nějaké problémy s
ramenem, takže mi to možná ve
výsledku pomohlo, že jsem ho

TOMÁŠ KLABAN, ÚTOČNÍK KOPIDLNA:

Tým Kopidlna je tradičním účastníkem JAKO I. B třídě, kde se
prezentuje kvalitním fotbalem a těší se velké podpoře svých
fanoušků. V posledních měsících však nebylo nic z toho,
protože fotbal kvůli covidové pandemii stál. Jak prožíval
dlouhé měsíce bez fotbalu odchovanec místního klubu Tomáš
Klaban?

dokázal posílit. Do příštího roč-
níku bych měl být rozhodně fit. 
Máte už v současné době, kdy
se opatření uvolňují, společné
tréninky? 

Tréninky nám začaly tento tý-
den. A abych byl upřímný, tak při-
znám, že mi balon celkem pře-
kážel (směje se).

Přiznávám, míč mi po pauze překážel

Kopidlno patří mezi stabilní účastníky JAKO I. B třídy. Tomáš Klaban (dolní řada uprostřed) zase mezí hráče
základní sestavy. Foto: Archiv FVK

Hráč Kopidlna Tomáš Klaban měl ve vynucené pauze čas na doléčení
zraněného ramene. Foto: Archiv T. K.

Bude složitější po pauze hle-
dat motivaci do fotbalu? 

Rozhodně ne. Fotbal hrajeme
pro radost a chceme vždycky vy-
hrát, takže o motivaci bude po-
staráno hned prvním kolem nové
sezony, protože do ni budeme
chtít vstoupit dobře. 
Udržoval jste se nějak v
kondici i během pauzy?
Jak už jsem řekl, musel jsem posi-

lovat zraněné rameno, takže tro-
chu ano. Ale s během jsem začal
až po Vánocích, to se přiznám. 
Měl by se znovu hrát letní
pohár, uvítal byste alespoň
toto, když mistráky odpadly?
Myslím, že by to mohlo být fajn.  

Vykope podle vás Sparta
alespoň druhé místo a postup
do kvalifikace Ligy mistrů?

Já jsem fanoušek Sparty, tudíž
doufám, že druhé místo nějak
doklepeme. Panu Vrbovi věřím, že
v létě s týmem něco udělá. On je
tím pravým koučem. 
Slavia slaví zlatý hattrick, co
na to říkáte?

Ať si slaví (směje se). Výkony v
Evropské lize byly parádní a
zaslouženě vybojovala i titul. 

(vek)
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Letošní sezonu jste měli skvěle ro-
zehranou a nikdo na vás neměl, jak
moc mrzí, že sezona byla předčasně
ukončena? 
Všichni jsme do poslední chvíle doufali,

že se sezona rozjede, a my si konečně
půjdeme pro ten vytoužený postup,
bohužel to dopadlo takhle, všechny nás
to mrzí, ale určitě nesklápíme hlavy, už
teď se soustředíme na novou sezonu,
kde si to dáme do třetice všeho do-
brého.
V devíti zápasech jste získali plný
počet bodů a měli jste neuvěřitelné
skóre 62:4, naprostá spokojenost s
předváděnou hrou?  

Myslím si, že jsme v sezoně předváděli
suverénní výkony a s naší hrou můžeme
být naprosto spokojeni. Určitě nám
pomohly příchody zkušených hráčů
jako jsou Jan Štoček, Pavel Novák, Míša
Černý nebo Martin Šmíd, od kterých teď
hlavně my mladší sbíráme zkušenosti.
Tým má očividně na vyšší soutěž,
souhlasíte? 
Jednoznačně souhlasím, s týmem, kte-

rý teď máme, bych si troufl říct, že by-
chom uhráli slušné výsledky i v krajském
přeboru, kam určitě Nový Hradec patří.
V budoucnu bychom tam chtěli postou-
pit.
Jaká se sešla parta v týmu? Co vás
především zdobí? 

Partu v týmu máme úplně suprovou, v
kabině vždy panuje dobrá nálada. My-
slím si, že máme kvalitní tým plný zku-
šených hráčů, od kterých se můžeme
ještě hodně naučit. Náš tým zdobí
hlavně výborný přístup k mládeži, díky
tomu muže Nový Hradec hodně těžit z
odchovanců. Určitě bych chtěl taky říct,
že je super, že pan trenér Ondřej Kolář
dává šanci dorostencům, kteří se
pomalu otrkávají v mužském fotbale,
pak mají jednodušší přechod do mužů.
Já osobně jsem byl strašně rád za to, jak
jsem měl ten přechod jednoduchý,
hodně mi s tím pomohl můj fotbalový
brácha Dan Hozák.
Bude těžší hledat v příští sezoně
motivaci, když jste už dvakrát šli po
postupu, ale v obou případech vám
covid slibně rozjetou sezonu
zastavil a nakonec i zrušil. 

Hledat motivaci pro nás nebude
problém. Prostě jedeme nanovo a hlavy
máme určitě stále nahoře. Věřím, že
tato nadcházející sezona se už dohraje
celá a my si půjdeme znovu za postu-
pem, který nám už snad nikdo na
potřetí nevezme.
Fotbalové soutěže se zastavily už v
říjnu. Jak moc vám fotbal chyběl? 
Mně osobně fotbal chyběl strašně moc,

ty první měsíce byly nejhorší. Začala
zima, fotbálek v hale nebyl možný kvůli

TOMÁŠ MIHULKA, ÚTOČNÍK NOVÉHO HRADCE:

Fotbalisté Nového Hradce Králové kvůli covidu už podruhé přišli o šanci
postoupit z JAKO I. B třídy o soutěž výš. Loni byli po podzimu druzí, letos
soutěži jednoznačně dominovali. Bohužel pro ně byly oba ročníky zrušené,
nezbývá než si počkat na sezonu příští, která už se snad dohraje. Mezi
hráče základní sestavy hradeckého celku patří i mladý útočník Tomáš
Mihulka. Dvacetiletý borec však nevěší hlavu a věří, že tým má
dostatečnou kvalitu, aby hrál i krajský přebor. 

vládním opatřením, ale hned jak se
začalo oteplovat, vzal se balon a šlo se
hrát tam, kde to bylo možné. Už se to
prostě nedalo vydržet, ten pohyb nám
chyběl.
Sezona je pryč, ale opatření se po-
stupně uvolňují, už máte společné
tréninky? 
Momentálně se snažíme alespoň 2x tý-

dně sejít a trochu se proběhnout s mí-
čem, abychom se do toho všichni zase
dostali, než nám vládní opatření dovolí
rozjet naplno přípravu.

Nevěšíme hlavy, soustředíme se na novou sezonu

Týmu z Nového Hradce Králové covid hatí plány na postup, hráči však i tak věří, že postup napotřetí vyjde.
Foto: Miloš Kittler

Mladý útočník Tomáš Mihulka patří do základní sestavy Nového Hradce.
Foto: Archiv T. M.

Jaké jsou vaše fotbalové ambice? 
Na Novém Hradci jsem spokojený,

dostávám tu dostatek času na hřišti a
prostoru pro fotbalový růst. Pod tre-
nérem Kolářem se mi hraje výborně, má
kvalitní tréninky, které mě určitě po-
souvají o něco dále. Teď se hlavně sna-
žím sbírat zkušenosti od těch nejzku-
šenějších z týmu a posouvat se dál.
Moje hlavní cíle jsou dostat se s Novým
Hradcem do krajského přeboru a
jednou si zahrát alespoň divizi.
FC Hradec Králové si zajistil postup
do ligy, sledoval jste jeho cestu?

Sledoval a se zprávou, která potvrdila
stavbu nového stadionu, jsem věřil, že
to letos urvou a postoupí zpět do ligy.
Myslím si, že hradecký fotbal je zase na
dobré cestě a nový stadion tomu hodně
pomůže.
Co říkáte na třetí titul Slavie v řadě? 

Za mě určitě zasloužený, Slavia před-
váděla skvělé výkony. Je neskutečné, co
dokáže pan Trpišovský udělat s hráči a
jak silný tým dokáže vybudovat i po
odchodu několika opor po minulé
sezoně.
Máte oblíbený světový klub? A jak
se těšíte na fotbalové Euro?

Mám. Je to Manchester United, kte-
rému fandím odmalička. Doufám, že ve
finále Evropské ligy uspějí. Na Euro jsem
hodně zvědavý, přál bych si, aby dostal
šanci David Zima na stoperu, jeho vý-
kony v EL se mi hodně líbily. Akorát mě
bude mrzet absence Lukáše Provoda,
který si na Euro jet určitě zasloužil, ško-
da toho zranění.                                      (vek)



 Hradec si s předstihem zajistil triumf ve druhé lize.  Na úspěchu má velký podíl kapitán Adam Vlkanova.

 Tým dovedl do ligy kouč Zdenko Frťala, který však po sezoně
odchází.

 Děkovačku dirigoval brankář Patrik Vízek.
 V postupovém zápase udolal Hradec pražskou Duklu.

Foto: Lubomír Douděra (7x)

 FC Hradec se po čtyřech letech vrací do první ligy.

 Po zápase s Duklou se slavilo i s fanoušky.

Hradec je prvoligový. Jak se slavilo?
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Jak jste přijal fakt, že letošní se-
zona ve třetí lize nebude znovu
dohraná? 

Pochopitelně jsem rád nebyl. Věřil
jsem až do poslední chvíle, že by se
soutěž mohla dohrát, protože každý
zápas je odměna za odvedenou práci
na trénincích. Ale když se pořád jen
trénuje a nejsou zápasy, tak je to
frustrující. 
Čekal jste to? 

Upřímně jsem doufal, že se situace
zlepší. Ale jelikož se pandemie koro-
naviru nezlepšovala, tak se s tím pak
už nedalo nic dělat. 
Díky profesionálním smlouvám
jste mohli trénovat i během pau-
zy? 

Ano, trénovali jsme po celou dobu
vynucené přestávky. V těžších chvílích
jsme trénovali po skupinách, ale pak
už normálně všichni spolu.
Jak moc velký může být problém,
že nemáte zápasové vytížení? 

To je zásadním problémem, jelikož
každý zápas je důležitý, aby se hráč
udržoval v zápasovém tempu a sbíral
zkušenosti. 
Od října jste nehráli soutěžní zá-

pas, opravdu dlouhá doba, tohle
asi nikdo nečekal ani v nejhorším
snu? 

Vůbec jsem nevěřil, že to takhle
dopadne. Teď však všichni doufáme,
že další sezona už proběhne v klidu a
bez přerušování. 
Teď se začínají opatření uvol-
ňovat, věříte, že v létě začnete
hrát alespoň přípravné duely a
příští sezona už bude normální? 
Ano, na sto procent v to věřím, jelikož

další půlku sezony hrát bez zápasů by
bylo pro všechny hráče katastrofální. 
Jedním z vašich trenérů je i bý-
valý profesionál Pavel Krmaš, jak
je pro tým přínosný?

Byl jsem velice rád, když jsem se
dozvěděl, že k nám nastoupí trenér
Krmaš. Už jen z toho důvodu, že ode-
hrál tak dlouhou dobu v Německu a
má mnoho zkušeností, které nám
může předat. Mimo jiné je to i super
člověk.
Áčko oslavilo o víkendu postup
do ligy, co říkáte na spanilou
jízdu? 

Jelikož jsem v týmu od druhé po-
loviny sezony působil, tak bylo hezké

MAREK KEJŘ, ZÁLOŽNÍK FC HRADEC KRÁLOVÉ B:

V zimě se probojoval šikovný záložník Marek Kejř do širšího kádru
druholigového FC Hradce Králové. V posledních dnech tak mohl z
blízka sledovat parádní jízdu za postupem do první ligy. Základní pilíř
třetiligové rezervy východočeského klubu věří, že by se mohl prosadit
i mezi českou elitou. Nakročeno má velmi dobře…

vidět, jak se klukům dařilo a zvládli
těžké zápasy, které byly pro postup do
první ligy důležité. Rád jsem toho
všeho byl součástí. 
Liga se do Hradce vrací po čtyřech

Mám pokoru, ale věřím, že můj čas přijde

V posledních měsicích patří Marek Kejř do širšího kádru prvního týmu. Svými výkony by rád ukázal, že má i na
první ligu. Foto: FC Hradec Králové

Marek Kejř patří mezi talentované mladíky, kteří by se chtěli prosadit i v
hradeckém A týmu.                                                                Foto: FC Hradec Králové

letech, máte ambici porvat se
třeba o místo v prvním týmu? 

Zatím jsem v týmu jen půl sezony,
takže mám pokoru a věřím, že můj
čas přijde, pokud budu trénovat a
vydávat ze sebe maximum. Ale určitě
bych se chtěl časem do sestavy pro-
bojovat.
Měl by se začít stavět i nový
stadion, jak se na to těšíte? 

Hradec si to rozhodně zaslouží.
Myslím si, že každý, kdo je z Hradce, se
na nový stadion těší, protože už to
bylo příliš dlouhé čekání. Ale jelikož už
to je potvrzené, tak jsme všichni rádi,
je potřeba zde mít stadion, na který
fanoušci budou rádi chodit.
Slavia získala třetí titul v řadě,
když vyhraje ligu s obrovským
náskokem, čekal jste to před
sezonou? A myslíte, že Sparta
urve alespoň druhé místo?
Slavia poslední roky ukazuje, že je to

nejlepší fotbalový klub v České repu-
blice. Takže mohu říct, že jsem výhru
ligy čekal, ale ne s takovým násko-
kem. Sparta je taky výborný tým, a
myslím si, že na druhé místo patří, i
když se jim teď moc nedaří.

(vek)
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Neztratil jste během dlouhé pau-
zy chuť vrátit se na zelený trá-
vník?  

Neztratil. Celý život hraji fotbal pro
radost a vždy jsem si našel v tom to
své, proč to vlastně dělám. Hlavně mi
chyběl kolektiv.
Udržoval jste se ve fyzické kon-
dici? 

Ano, ale už ne tak jako dříve. Teď to
bylo víceméně o individuálních bě-
zích a také cvičení Tabaty, kterou
jsme měli společně přes online.
Jak hodnotíte odehrané zápasy
sezony z pohledu Dvora Králové? 
Hodnotím to víceméně kladně, co se

týká výsledků. Kdybychom si to
malinko nepokazily dvěma zápasy,
které jsme měli vyhrát, tak by to bylo
ještě lepší. Ale každopádně to nejde
hodnotit jako normální klasickou
sezonu (kvůli covidu).
Co pro vás královédvorský fotbal
znamená? Přece jenom už tu
působíte poměrně dlouho.

Znamená pro mě dost ve směru, že
odtud pocházím, i když jsem přesně z
Bílé Třemešné. Dlouhé roky tu hrál i
můj bratr Michal. Chci Dvoru pomoci,
ať už jako hráč, tak hlavně i svými
zkušenostmi z profesionálního fotba-

lu. Jelikož jsem byl téměř 17 let mimo
tento kraj, tak jsem ani po ukončení
profi kariéry nepřemýšlel jít někam
jinam, i když nabídky byly. Mé priority
se úplně změnily.
Vaši kariéru by vám mohl leckdo
závidět. Když řeknu Trnava, jde o
klub, kde jste prožil nejlepší část
kariéry? 

Nevím jestli leckdo, ale každopádně
si nestěžuji, byla to krásná jízda a fajn
život. Trnavu považuji jako nejeufori-
čtější období v mé kariéře, kde jsem
měl zároveň i možnost srovnávat se s
týmy ze zahraničí.
Prý jste byl miláčkem zdejšího
publika.

Lhal bych, kdybych řekl ne. Každo-
pádně to nebylo zadarmo, stálo to
dost úsilí. Ale dal jsem do toho vše-
chno, není jednoduché si tam získat
přízeň. Kdo tam nikdy nehrál a nebyl,
tak určitě nepochopí, o čem mluvím.
To je dlouhý příběh.
V Plzni jste zažil i trenéra Vrbu.
Jaký dojem na vás zanechal?

Já jsem trenéra Vrbu tak trochu
poznal již na Slovensku jako trenéra
Žiliny. Byl to dobrý trenér, který byl
úspěšný i tam. Právě on mě chtěl do
Plzně. Paradoxně na Žilinu se mi dost

MARTIN HRUŠKA, ZÁLOŽNÍK DVORA KRÁLOVÉ: 

Kariéru a zážitky z ní by mu mohl leckdo závidět. Záložník Martin
Hruška, který je dnes pevnou součástí kádru Dvora Králové v divizi C,
zažil nejlepší fotbalové období na Slovensku. V Trnavě byl hvězdou
týmu a miláčkem publika. Oblékal také dres Viktorie Plzeň, Ústí nad
Labem, Mostu či Zlína. Dnes je mu čtyřicet, ale pověsit kopačky na
hřebíček se ještě nechystá. „Umím si najít smysl, proč dále hrát,“ ujišťuje
zkušený záložník.   

dařilo, a to mu moc nevonělo.
Udělal byste zpětně v kariéře
něco jinak?

Nejspíš ne, i chyby vás posouvají
dále. Já teď hlavně vnímám, že mi to
něco dalo pro život i mimo fotbal.
Jsou to zkušenosti, které bych jen tak
jinde nezískal.
Ve fotbale jste se dostal velmi da-
leko i přes svoji nevysokou posta-
vu. Vnímal jste to jako nevýhodu
nebo v některých ohledech nao-
pak jako přednost?

Bral jsem to tak, jaká byla skute-
čnost. Při mé malé postavě jsem se
opíral o své jiné schopnosti. Ve finále
mohu říct, že mi vůbec nevadilo, že
jsem malý. Spíše jsem to viděl jako
přednost.
Jaký zážitek z kariéry se vám
hned vybaví?
Bylo jich spousty, a to by bylo na
dlouho (směje se). 
Brzy by se měl rozjet letní pohár.
Kvitujete tento krok? 

Těžko říct, z pozice Dvora nevím,
jestli je to úplně optimální. Ale pro jiné
kluby to určitý smysl může mít. Prostě
ta doba, co byla a ještě tu určitě bude,
hodně věcí i ve fotbale zničila a ničí.
Jaké jsou teď vaše fotbalové plá-

Moje profi kariéra? Krásná jízda a fajn život

Martin Hruška působil také ve Zlíně. Foto: Archiv M. H.

Martin Hruška, záložník Dvora Králové, se těší na návrat do zápasů.
Foto: Lukáš Hloušek

ny? Čeho byste rád se Dvorem
ještě dosáhl?
Rozhodně ve fotbale již nic neplánu-

ji. Sportovně se to odvíjí od zdraví.
Dále uvidíme. Po ukončení profi kar-
iéry jsou mé priority nastavené úplně
jinak.
11. května jste oslavil 40. naro-
zeniny. Máte recept na fotba-
lovou dlouhověkost? 

V krátkosti - vždy jsem tomu musel
dát něco navíc. Každopádně konec se
blíží. Ale umím si v tom najít smysl,
proč dále hrát.
Komu fandíte v české nejvyšší
soutěži? 

Už odmala Slavii. Dále Plzni,
Teplicím, Zlínu. Jsou i další, měl jsem
osobně možnost poznat více klubů,
těm fandím samozřejmě taky.    (pvh)

Narozen: 11. května 1981. 
Hráčská kariéra: TJ Sokol Bílá
Třemešná, FK Teplice, FC Chomutov,
FK Ústí nad Labem, FK Baník Most, FC
Spartak Trnava, FC Viktoria Plzeň, FC
ViOn Zlaté Moravce, FC Fastav Zlín,
Dvůr Králové.  

MARTIN HRUŠKA
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I v převážně chlapeckém kolektivu
si Marcela Šulitková umí zjednat
respekt.                      Foto: Archiv M. Š.

Před říjnovým přerušením
soutěže jste v kategorii U15
vedli krajskou ligu, s tím asi
panovala spokojenost?

Určitě jsme byli velmi spokojeni.
Kluci podávali dobré výkony,
výsledky nám byly odměnou. Za
tvrdou dřinu v trénincích, kdy
hráči hodně pilovali fyzičku, si to
zasloužili. 
Jak jste nesli, když se přestalo
hrát a trénovat?

Všichni jsme to nesli opravdu
velmi těžce. Hlavně kluky trápilo,
že spolu nemůžou být v kontaktu.
Máme opravdu dobrou partu a i
rodiče jsou zapálení, což je skvělé.
Navíc to skončilo ze dne na den,
úplně se přerušil společný
kontakt, to bylo nepříjemné. Kluci
spolu byli v kontaktu alespoň přes
sociální sítě. 
Očekávala jste, že by pauza
mohla být tak dlouhá? 

Ano. Jak se celá situace vyvíjela,

tak bylo docela jasné, že to není
pouze na měsíc. Máme dva kluky,
kteří skončili, ale zbytek týmu
pokračuje, což je skvělé. Myslím,
že jinde to bude mnohem horší.
Uvidíme, co udělají přijímačky na
střední školy, ale věřím, že většina
bude pokračovat a společně
přejdou do dorostu. 
Jak to bylo během pauzy, byli
jste s týmem v kontaktu,
dostávali od vás nějaké
individuální plány? 

Snažili jsme se, ale víte, jak to
bývá. Bylo převážně na nich, aby i
v pauze sportovali. 
Čím si vysvětlujete, že vám
společně takhle daří? 

Máme dobrou partu, kluci chtějí
a hlavně je fotbal baví. Jsou rádi v
kolektivu a mají velkou podporu
od rodičů. 
V kategorii jste v souklubí s
Hostinným, jak tato spolu-
práce funguje?

MARCELA ŠULITKOVÁ, TRENÉRKA ŽÁKŮ LÁNOV/HOSTINNÉ:

Výbornou generaci mladých fotbalistů mají v souklubí Lánov/
Hostinné. Kategorie žáků U15 po podzimu vévodila krajské lize.
O vývoj mladých talentů se stará i trenérka a vedoucí týmu
Marcela Šulitková. 

Je to tak a jsme rádi, protože díky
tomu se scházíme v dobrém
počtu. Ale nejsou to pouze kluci z
Hostinného. Máme hráče z Čer-
ného Dolu, Vrchlabí. 
Jak je tým poměrově složen?

Jsem velká máma, ale respekt si zjednat umím

Marcela Šulitková (vpravo nahoře) se stará o žáky v souklubí Lánov/Hostinné.                        Foto: Archiv M.

Z Hostinného u nás hrají čtyři
kluci. Jinak jsme převážně složeni
z hráčů z Lánova. 
Teď se začínají uvolňovat
opatření, máte už společné
tréninky?
Ano! Už jsme se do toho pustili. Je

vidět velká chuť do fotbalu.
Jezdíme i na okolní hřiště,
samozřejmě se snažíme dodr-
žovat všechna platná opatření,
takže nás na hřišti je do 30. Určitě
nechceme, aby si na nás někdo
stěžoval.
Na co se v nich především
zaměřujete?

Snažíme se dělat komplexní
tréninky. Kluci samozřejmě pilují
fyzičku a dělají různá cvičení.
Odměnou jim je hra. Navíc už se
blíží i první přátelská utkání, na
což se moc těšíme. Je i fajn, že
krajský a okresní svaz připravují
krátkodobou soutěž, které se
chceme určitě zúčastnit. 
Máte v týmu kluky, kteří by to
mohli dotáhnout daleko?

Pro nás je primární, aby je fotbal
v tomto věku především bavil.
Aby ho hráli i v dospělém věku.
Samozřejmě budeme rádi, když se
někdo prosadí i ve vyšší soutěži.  
Jak je složité trénovat pouze
kluky, navíc celkově se
pohybovat v chlapském pro-
středí? 

Jsem taková velká máma, ale u
kluků si respekt rozhodně sjednat
umím. Navíc mám výhodu, že
tam nejsem sama, máme totiž i
jednu hráčku. Určitě bych
netvrdila, že jsem nějaká
excelentní fotbalistka, ale nějaké
věci zvládám, navíc spíše řeším
administrativu a tréninky vede
manžel s kolegou, ale i tak se na
hřiště dostanu a tým proženu. 

(vek)
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V únorových volbách jste
poměrně s přehledem zvítězil.
Co to pro vás znamenalo? 

Na podobný dotaz jsem už
několikrát odpovídal, tak se
pokusím odpovědět stejně nebo
podobně. Důvěra oddílů je pro
mě zavazující. Musíte si ji ale
zasloužit dlouhodobou a pocti-
vou prací ve prospěch okresu.
Jsem přesvědčený, že i přesto, že
jsem měl protikandidáta, tak
oddíly právě tu moji práci
dokázali ocenit a důvěřují mi v
tom nadále. Našlo se i pár
výjimek, ale ti bohužel byli
poblázněni současnou dobou,
nemám jim to za zlé. Jsem rád, že
zvítězil zdravý rozum. 
Amatérský fotbal zažívá těžké
období. Nedávno byla
definitivně zrušena už druhá
sezona. Jak na tento fakt
pohlížíte?

Nedá se na to pohlížet jinak, než
to vzít jako fakt, se kterým se jen
těžko bojuje. Pevně věřím, že to
nejhorší již máme za sebou a od
další sezony už bude vše v
normálu a že se všichni opět
budeme radovat z té nádherné
hry, která se jmenuje fotbal.
Co může pauza v amatérském
fotbale způsobit?

Pokud bych to měl zhodnotit
dvěma slovy, tak řeknu „obrovský
průser“. Myslím si, že všechny
okresy a kraje v tuto chvíli jsou ve

velkém očekávání, v jakém počtu
jim dorazí přihlášky do soutěží a
jak se jim naplní jejich soutěže.
Vše to bude mít samozřejmě
daleko větší a hlubší problém s
ohledem na mentalitu, fyzickou
kondici a celkovou chuť se ke
sportování vrátit, což bude
problém dospělých i mládeže.
Máte zprávy o případných
problémech okresních klubů
se složením mužstev? 

Nějaké informace se objevují,
některé jsou očekávané. Bude
záležet na tom, jak některé oddíly
udrží svá B družstva, a také jak se
jim podaří navrátit své děti k
činnosti, což je úkol zejména
trenérů mládeže. Osobně oče-
kávám úbytek 2 – 3 mužstev
dospělých.
Jaké jsou nyní vaše plány z
pozice předsedy OFS Jičín?

Momentálně se soustředím na
přípravu nového soutěžního
ročníku a na možná sehrání
utkání v červnu tak, aby se
podařilo oddíly, ale i rozhodčí
restartovat v činnosti a aspoň
trochu se připravit na sezonu
další.
Co OFS přichystal pro své
oddíly na červen?

Těch záležitostí je více. Zaprvé
jsme oslovili všechny naše oddíly,
které hrají krajské soutěže, a
uspořádáme pro ně nultý ročník
Memoriálu Karla Medlíka. Osm
oddílů se utká ve dvou skupinách
po čtyřech a následně o umístění.
Jediným naším oddílem, který
neprojevil zájem se zúčastnit,
je Kopidlno, proto se zúčastní
Lomnice. 
Pokračujte.
Pro naše okresní oddíly nabízíme

JAN ŠOTEK, PŘEDSEDA OFS JIČÍN: 

Pokračuje. Na konci února byl znovu zvolen do funkce, v níž
působí již řadu let. Sečteno, podtrženo. Jan Šotek (46) bude
další čtyři roky šéfovat okresnímu fotbalovému svazu Jičín. A
vyjádřené podpory klubů si pochopitelně váží. „Doufám, že se
od další sezony budeme opět moci radovat z té nádherné hry,“
říká bývalý rozhodčí, který zároveň působí jako delegát
profesionálních soutěží.

odehrát kompletní čtyři kola
OPM, III. třídy mužů, starších i
mladších žáků dle původního
rozlosování. Pro obě kategorie
přípravek i předpřípravek chy-
stáme turnajové modely dle
počtu zaslaných přihlášek. Také
chceme uspořádat turnaj mlad-
šího dorostu. Vše chceme hrát od
29. 5. do 20. 6., pokud to bude
možné. Vše je na dobrovolné bázi
a na základě dotazníku, který
jsem poslal klubům. Už vím, že
některé oddíly už nemají zájem v
této sezoně hrát a budu se
připravovat na novou sezonu po
svém. 
Jak moc vám osobně fotbal
během pauzy chyběl? 

Má to dvě roviny. Všichni mě
znají, že jsem absolutní nadšenec
a workoholik pro práci ve
prospěch okresu. Tady jsem
zažíval smutek z toho, že se nic
neděje na zelených pažitech a
vypadnete z toho každotý-
denního kolotoče, který se týká
komunikace s oddíly, rozhodčími,
funkcionáři, obsazováním dele-
gátů a rozhodčích apod. Na
druhou stranu jsem si od toho už
asi 20 let neodpočinul, ale i tak mi
to chybí a je to nekonečné.
Mimo jiné jste i delegátem.

Plánujete v této funkci
setrvat? Na jaké soutěže byste
měl jezdit?
Plánovat si může každý, co chce,

ale realita je někdy jiná. V
současné době jsem delegátem
profesionálních soutěží a byl bych
blázen, kdybych teď řekl, že už jím
být nechci. Po sezoně bude
zvoleno nové vedení FAČR, bude
nová komise rozhodčích, která
bude tvořit nominační listiny a v
této době se těžko odhaduje, kdo
to bude dělat a jestli u toho budu
taky. Pokud nebudu, svět se
nezhroutí a já taky ne.
Oblikátní otázka. Jak je to s
okresními rozhodčími? 
Stálé téma a stálá otázka skoro v

každém rozhovoru. Odpovím
jako vždy, na okrese nebude
rozhodčích nikdy dost, přestože
okresy pro to odvedou nejvíce
práce přes snahu získat nového
rozhodčího, udržet u pískání a
když se vám i jemu tohle podaří,
tak ho posunete do krajských
soutěží a opět začínáte znovu.
Koho byste nyní volil za šéfa
FAČRU?
U mě to je v této záležitosti
dlouhodobě jasné, je to Petr
Fousek.

(pvh)

Pevně věřím, že to nejhorší máme za sebou

OKRESNÍ FOTBAL Jičínsko

Jan Šotek se opět stal předsedou OFS Jičín.     Foto: Archiv FVK
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Od roku 1973 až dosud je
aktivním funkcionářem a duší SK
Převýšov, na v pozicích sekretáře,
prezidenta či hospodáře klubu.
Dlouhá léta byl také starostou
obce Převýšov. Pamatuje půso-
bení převýšovského mužstva od
4. třídy až po Českou fotbalovou
ligu a nyní opět ve 4. třídě. Velkým
milníkem pro SK Převýšov byl rok
1919, kdy klub oslavil 100 let od
založení. Určitě má velkou radost
nad působením týmu FK Chlu-
mec nad Cidlinou v České fotbalo-
vé lize a pohárových zápasech.

Je dlouholetým funkcionářem
Okresního fotbalového svazu
Hradec Králové, kde zastával
funkce hospodáře a člena
výkonného výboru, nyní je
členem revizní komise. Od OFS
Hradec Králové převzal v roce
2014 cenu Hradecká fotbalová
osobnost. Královéhradecký KFS
mu udělil cenu za dlouholetý
přínos královéhradeckému fotba-
lu a na Galavačeru KFS v lednu
2020 obdržel prestižní Cenu Jana
Modřického.       
I když vyhlášení neproběhlo v
tradičním místě Břevnovském
klášteře v Praze, jak jste vnímal

tuto slavnostní chvíli?
Docela mě mrzí, že toto slavnostní

vyhlášení neproběhlo jako tradičně
v Břevnovském klášteře v Praze, ale
vzhledem k současné pandemické
situaci je pochopitelné, že to tak
nemohlo být a muselo to pro-
běhnout náhradním způsobem při
Volební valné hromadě OFS Hra-
dec Králové. Přesto jsem tuto
slavnostní chvíli vnímal s pokorou
a dojetím.
Co pro Vás toto významné
ocenění znamená?
Je to nejvyšší možné vyznamenání

v rámci fotbalového hnutí a chápu
to jako ocenění mojí celoživotní
činnosti a práce pro rozvoj fotbalu v
Převýšově. Začal jsem aktivně
pracovat v roce 1974 v klubu jako
sekretář a v této činnosti nepřetržitě
pokračuji doposud (již celkem 47
let). V klubu jsem fungoval aktivně i
v dalších funkcích jak prezident,
předseda, hospodář. Nedá se ani
spočítat to množství brigádnických
hodin a času stráveného pro rozvoj
fotbalu a sportovního areálu v
Převýšově. Zkrátka fotbal je moje
druhá láska od dětství.
Komu byste chtěl poděkovat?

V prvé řadě chci poděkovat svojí

LADISLAV STEKLÝ, DRŽITEL CENY DR. VÁCLAVA JÍRY:

Se zpožděním z důvodu pandemie Covid-19 převzal Ladislav
Steklý (nar. 15. 11. 1949) z Převýšova v průběhu Volební valné
hromady OFS Hradec Králové prestižní ocenění Cenu Dr.
Václava Jíry.   

rodině za trpělivost a pochopení
pro tuto moji činnost. Zajímavostí
je i to, že jsem se v roce 1974 oženil,
což je také 47 let V rámci svojí
dlouholeté činnosti ve fotbalovém
hnutí jsem poznal velké množství
příjemných a přátelských lidí
(funkcionáři, hráči, trenéři, fa-
noušci), na které rád vzpomínám a
věřím, že i oni na mne. Bohužel se
člověk setká i s blbcem, což je
nejhorší, co může člověka v životě
potkat. Na to se však musí
zapomenout a připomínat si jenom
ty příjemné chvíle a vzpomínat na
opravdové přátele. Nikdy nezapo-
menu na spolupráci a chvíle
strávené  s panem Jiřím Rybou,
který u nás v Převýšově 18 let
působil. Na postup našeho

mužstva Převýšova od okresního
přeboru až do  ČFL (7 sezón) a
zápasy s prvoligovými mužstvy
(např. Slávie Praha 3:0 v roce 2011)
se nedá zapomenout, což jistě
potvrdí i naši hojní fanouškové.
A přání do budoucna?

Do budoucna si přeji hlavně
pevné zdraví a dostatek sil pro
další činnost ve fotbalovém hnutí
v klubu i v rámci okresu Hradec
Králové. Dále si přeji, aby tato
výjimečná pandemická doba co
nejdříve skončila, mohli jsme se
opět scházet na fotbalových
trávnících a plně prožívat radosti i
strasti s touto milovanou hrou
fotbalem a vídat se s dobrými
přáteli. Ještě jednou za vše děkuji.

Lubomír Douděra

Slavnostní chvíli jsem vnímal s pokorou a dojetím

OKRESNÍ FOTBAL Královéhradecko

Ladislav Steklý s Cenou Dr. Václava Jíry.                                    Foto: Lubomír Douděra 

V rámci Volební valné hromady Okresního fotbalového svazu Hradec Králové
převzal Ladislav Steklý (vlevo) Cenu Dr. Václava Jíry z rukou předsedy
Královéhradeckého KFS Václava Andrejse (uprostřed) a předsedy OFS Hradec
Králové Martina Zbořila (vpravo).                                  

Foto: Lubomír Douděra 



PARTNEŘI OFS NÁCHOD

PA
RT

N
EŘ

I O
FS

 R
YC

H
N

O
V

 N
A

D
 K

N
ĚŽ

N
O

U




