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JAN KRAUS:
Druhé ligy se nebojím

LUKÁŠ HLAVA:
Do Náchoda patří ČFL

VOJTĚCH BĚLKA:
Touha po 200. gólu
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NABÍDKA PRO KLUBY:

ODPÍSKAL 3250 ZÁPASŮ

XPS Trainer nyní zdarma
Tréninkový software XPS může nyní dostat zdarma neomezený
počet trenérů v rámci jednoho klubu. Fotbalová asociace České
republiky tak rozšiřuje původní nabídku pro své členy, kdy na
klub připadla jen jedna licence.
XPS network je profesionální
software, který vznikl na základě potřeb a zkušeností pro
řízení tréninků. Slouží trenérům,
hráčům, ale i fyzioterapeutům k
maximálnímu plánování celého
tréninkového cyklu.
Software XPS umožňuje
vytvářet tréninková cvičení,
plány, měřit výsledky, sdílet
znalosti a předávat tak
zkušenosti od všech, kteří
fotbalu rozumějí a systém
využívají. Fotbalová asociace
České republiky jej koncepčně
začlenila do práce s mládeží na
úrovni Regionálních fotbalových akademií FAČR i mládežnických reprezentací a dále jej

Předseda komise rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou Jan Dušek
předal ocenění za celoživotní práci ve fotbalovém hnutí bývalému
rozhodčímu panu Miroslavu Dostálkovi z Rychnova nad Kněžnou.
„O ocenění rozhodl bývalý výkonný výbor už v loňském roce, k předání
mělo dojít na Dni okresního fotbalu v Týništi nad Orlicí, kde si však pan
Dostálek nemohl ocenění převzít. S velkou úctou a respektem jsem ocenění
předal právě v této době ,“ říká Dušek.
Miroslav Dostálek se narodil v roce 1945. Pískat fotbal začal v roce 1975
a vydržel to obdivuhodných 40 let. Svoji kariéru s píšťalkou ukončil v
roce 2015. Působil v krajských soutěží, a to nejen jako rozhodčí, ale
později i jako delegát fotbalového svazu. Vedl si velmi důsledně
evidenci svých zápasů, a tak ví, že během své aktivní činnosti odřídil
3250 utkání.
Pan rozhodčí se stále velmi aktivně zajímá o dění kolem fotbalu a s
trochou nadsázky říká, že když neměl syna, tak má pokračovatele
alespoň ve svém zeťákovi Miroslavu Filipovi, kterým je rozhodčí
krajských soutěží.
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rozšiřuje do celého fotbalového
hnutí včetně těch nejmenších
klubů.
XPS je k dispozici všem klubům
zdarma. Nově dokonce může
klub získat licenci pro všechny
své trenéry a asistenty.
„Původně to bylo nastaveno tak,
že klub může zažádat zdarma
pouze o jednu licenci XPS Trainer
na jedno družstvo v soutěžích. Po
dohodě jsme to však upravili a
licence je nyní k dispozici úplně
všem trenérům v klubu i jejich
spolupracovníkům,“ říká Jiří
Jakoubek, Country manager
společnosti Sideline Sports,
která XPS vytvořila.

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

redakce. Příspěvky honorujeme pouze na základě vzájemné
dohody s autory. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
dopisovatelů krátit.
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ:
Foto: Eva Šebová
V tréninkovém zápase po dlouhé pauze zdolala Solnice
Dobrušku 2:0.
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JAROSLAV ZÍTKO, SPOLEČNOST AGRO CS:

Vloni se pohár povedl. Neváhali jsme
Společnost AGRO CS se opět stala partnerem letního poháru,
stejně jako v minulé nedokončené sezoně. Proč? To vysvětluje
Jaroslav Zítko, ředitel zahradní divize.
o budoucnost dospělých soutěží,
když z ní vypadnou současní
čtyřicátníci. Není kým je nahradit.
Váš první tým byl na podzim
Proč jste se rozhodli znovu ve středu tabulky A třídy. Byli
jste spokojení, neměli jste
podpořit letní pohár?
vyšší
ambice?
Myslíme si, že se loňský ročník
Ambice
jsou hezká věc, ale
velmi povedl a panovala všeonestačí.
Pak
se musí ještě trénovat
becná spokojenost. Když jsem byl
na
sto
procent,
musí se vám
osloven staronovým předsedou
vyhnout
zranění
a musíte mít
svazu Vaškem Andrejsem, zda do
velkou
chuť
to
dokázat.
A to se u
toho půjdeme znovu, tak jsme
nás
nesešlo.
V
následujícím
ročníneváhali. Rádi podpoříme rozjezd
ku
takové
ambice
s
největší
fotbalu u nás v kraji. Jinak
Vaškovi gratuluji k jeho znovu- pravděpodobností nebudou.
zvolení a přeji mnoho úspěšné Skončili čtyři důležití starší hráči a
na rovinu přiznám, že náhradu v
práce.
současné
chvíli nemáme. Navíc
Jak se vám zamlouval v loňněkoho
přivést
není jednoduché.
ském roce?
Nepřeplácíme
penězi
a chceme,
Měli jsme pozitivní ohlasy jak od
aby
to
byli
kluci
z
okolí
Skalice,
jednotlivých klubů, tak od svazu.
kteří
mají
dobrý
charakter.
To se
Pevně věříme, že i šek na odběr
vám
pak
výběr
dost
zužuje.
zboží klubům trochu pomůže v
péči o jejich trávníky. Ale samo- Co říkáte na kandidáty na
zřejmě bych byl mnohem raději, předsedu asociace?
Kandidáti jsou kvalitní. Jak pan
pokud by se hrály klasické
Fousek,
tak pan Poborský jsou
soutěže.
dobrými
kandidáty. Za mne by
Líbí se vám rozhodnutí ukonbylo
ideální,
pokud by se ti dva
čit soutěže?
domluvili,
a
jeden
byl předsedou
Myslím si, že ano. Můžu mluvit
a
druhý
místopředsedou.
Ale to
nestranně, protože Skalice by ani
nespadla, ani nepostoupila. Nepřijde mi regulérní hodnotit ročník při odehrání padesáti procent
zápasů. I tak by se to podle mě
nestihlo. My bychom museli dohrávat devět zápasů, a to
opravdu není kdy.
Jak to vidíte s návratem dospělých i dětí k fotbalu?
Už mohu hodnotit za cca měsíc,
co trénujeme. Musím říci, že je to
pozitivní, co se týká menších dětí,
problematičtější v ročnících 20062009. Pár dětí nám skončilo, ale
více jich přišlo. Dokonce po letech
ve Skalici obnovujeme dorost, což
vzniklo tak trochu spontánně
mezi kluky a samozřejmě k tomu
pomohli naši trenéři. U mužů už
se starším ročníkům moc nechce
a ani se jim nedivím. Mám obavu

fotbal v kraji

asi není možné. Jelikož jsou tak
extrémně rozdílní, tak by se mohli
skvěle doplňovat. Každopádně
mi nejvíce vadí, jaká se z toho
stala politika. Celá společnost je
rozdělená v různých tématech a
bohužel fotbal se s tím také svezl.
Měly by vítězit argumenty, vize,
projekty atd. Bohužel se všechny
debaty stáčejí k tomu, kdo se s
kým sešel, kdo s kým kamarádí
atd. Je mi z toho smutno.
Máte favorita?
Favorita nemám a upřímně mi je
to jedno. Důležité je, ať vyhraje
jeden či druhý, jaké si vybere
spolupracovníky, a co bude pro
fotbal dělat v následujícím volebním období. Nejsem z těch,
který někoho odsuzují, dokud za
ním není odvedená práce, a to
nebudeme vědět dříve, než třeba
za dva až tři roky. A ten výsledek
bude buď dobrý, či nikoliv. O
Peltovi se toho povídá hodně, ale
když se podíváte zpět, pro fotbal
toho udělal dost a já ho hodnotím jako dobrého předsedu,
kdy se fotbal pod ním někam
pohnul. A mě zajímají fakta, ne co
se povídá.
Český tým jede v červnu na
Euro? Věříte mu?
Chci věřit. Hlavně ať hrajeme

Jaroslav Zítko, ředitel zahradní divize společnosti AGRO CS.
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hezký fotbal, my jako diváci z
toho máme radost a baví nás na
to koukat.
Hradec postoupil do ligy. Je to
pro region důležité?
Rozhodně ano. Hradci gratuluji.
Postoupil zaslouženě. Kéž by v lize
vydržel mnoho let.
Klub také získal regionální
akademii. Berete to jako klad?
Ano. Je to výborné, že budeme
mít v našem kraji akademii. Práce
s mládeží je pro nás všechny v
klubech základ absolutně všeho a
akademie je vrchol této práce.
Pevně věřím, že se v ní v budoucnu budou prohánět i kluci ze
Skalice.
A do třetice: Už se snad
opravdu začne stavět nový
stadion. Co na to říkáte?
Zrovna minulý týden jsem byl za
panem Juklem na stadionu a
rozhlížel se okolo a vzpomínal,
jak mě strejda vozil před 35 lety
na zápasy a byl to pro nás vždy
svátek. Bohužel se za ty roky moc
nezměnilo. Samozřejmě z toho
mám ohromnou radost, pevně
věřím, že nepřijde nějaký nesmysl
a podvacáté se to nezastaví.
Navíc stadion vypadá nádherně
a už přemýšlíme jako firma o
pronájmu skyboxu.
(fvk)

Foto: Archiv J. Z.
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VOJTĚCH BĚLKA, ÚTOČNÍK VYSOKÉ:

Než skončím, chci dát dvoustý gól
Představte, že jste obránce a čeká vás utkání s Vysokou. Co se vám
vybaví? V naprosté drtivé většině případů stoprocentně Vojtěch
Bělka. Téměř dvoumetrový robustní útočník se zabijáckým
instinktem, výbornou hrou hlavou a dnes už velmi bohatými zkušenostmi. Navíc aktuálně nejlepší kanonýr v historii Votrok
krajského přeboru. Jak se sympaťák s minulostí v Rychnově nad
Kněžnou či Olympii Hradec Králové těší zpět na trávník? „Jsem
pořád hladovej po vítězství a gólech. Jenom už mám 36 let a 108
kilo,“ směje se svěřenec trenéra Hrubého.
Už jste ve Vysoké zpátky v tréninkovém procesu?
Ano, už jsme zahájili návrat do
vítězné formy (usměje se).
Uvítal jste osobně předčasné
ukončení sezony nebo vám
pauza naopak přišla vhod?
Pauza mi nevadila, čekáme doma
třetí dítě, takže jsem se alespoň věnoval rodině. Nicméně mi postupem času chyběl pohyb a ten
fotbalový kolektiv.
Vysoká získala v devíti kolech
sezony devět bodů. Hrál by tým
jen o záchranu nebo by se zvedl
do vyšších pater?
My jsme průměrem starší tým přeboru, a i když se nám začátek nepovedl, jsme natolik zkušení, že bychom se zvedli do první poloviny
tabulky.
Parta, zkušenost, Dejnožka. Co
ještě zdobí současnou Vysokou?
Myslím si, že máme velmi slušné
zázemí a silnou mládež, takže věřím, že Vysoká bude silný fotbalový
klub. Naším úkolem je udržet kvalitu áčka a postupně začleňovat

odchovance, jakmile to bude
možné.
Sešli jste se po extra dlouhé
pauze v plném počtu nebo počítáte nějaké ztráty?
Zatím máme kádr stabilní, plus
minus 1-2 hráči. Takže snad bez zásadních komplikací.
Jakou jste měl chuť zpět do
fotbalu?
Obrovskou. Jakmile si fotbalista
obuje kopačky a vyběhne na pažit,
tak se cítí zase doma.
Udržoval jste se částečně ve
formě?
Popravdě jsem tomu moc nedal,
ale zase o to mám teď větší chuť a
motivaci vrátit se do formy.
Však jste historicky nejlepší
střelec krajského přeboru. Co
vás žene dál?
Chci být stále kvalitní hráč a vzor
pro rodinu a mladé fotbalisty. Tabulka střelců je daná tím, že jsem
nikdy nešel do divize a zůstal v kraji.
Kvalitnější střelci se v kraji dlouho
neohřáli, a proto je ta statistika taková, jaká je. Mně to samozřejmě
těší a než skončím, chci dát 200. gól.

Vojtěch Bělka, zkušený útočník Vysoké.

Nejvyšší krajskou ligu kopete
už čtrnáct let. Jak se soutěž
změnila?
Změnu vidím hlavně u mladých.
Pro mě byla čest hrát co nejvýše v
soutěžích, na které jsem kolikrát i
neměl, potkat skvělé hráče a učit se
od nich. Maximální oddanost, měl
jsem prostě fotbal, v zimě hokej a
nic jiného neexistovalo. Vše se podřizovalo těmto dvěma sportům.
Dnes je fotbal na pátém až sed-

Foto: FK Vysoká

mém místě v zálibách každého
juniora, a to je problém. Je jiná doba, jiné možnosti, ale ten zdravý
stres a emoce s tím spojené bych za
nic nevyměnil.
A jaký je teď Vojtěch Bělka?
Je pořád hladovej po vítězství a
gólech, jenom už mám 36 let a 108
kilo (směje se).
Jaké máte teď s Vysokou cíle a
plány?
Udržet kraj a být do šestého místa.
Co jako Hradečák říkáte na
postup Votroků? Těšíte se na
první ligu?
První liga je fajn, ale bez stadionu je
to jako mít sex bez vyvrcholení
(směje se).
(pvh)

VOJTĚCH BĚLKA

Vojtěch Bělka (nahoře, čtvrtý zleva) chce s Vysokou skončit do šestého místa přeboru.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

fotbal v kraji
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Narozen: 24. března 1985 v Opočně.
Hráčská kariéra: Spartak Rychnov nad
Kněžnou, AFK Častolovice, FK Černilov,
Kostelec nad Orlicí, Olympia Hradec
Králové, FK Vysoká nad Labem.
Úspěchy: Jedenáctka sezony KP, pohár s
Bohemians na Olympii HK, postup
Vysoké do KP a několik fantastických
sezon s tímto týmem. Fakt, že se na hřišti
potkal s řadou skvělých hráčů a dobrých
kamarádů.
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PAVEL KROIS, ČLEN VÝBORU A TRENÉR JISKRY HOŘICE:

Získáme zázemí pro sport i společenské akce
Bývalý aktivní hráč, dnes člen výboru a trenér mládeže fotbalového
oddílu TJ Jiskra Hořice. To je Pavel Krois. Muž, který pravidelně a
úspěšně dohlížel na renovaci hlavní hrací plochy na Gothardě
(dokončeno v roce 2019), nyní dozoruje stavbu nového zázemí, která
nabývá stále reálnějších rozměrů. „Chceme zlepšit podmínky pro práci s
mládeží a stabilizovat kádr A mužstva,“ nastiňuje plány bývalý hráč
Nového Bydžova a později Hořic. Dnes také člen místní staré gardy
Jiskry.
Jde stavba ve fotbalovém areálu
na Gothardě podle plánu?
Samozřejmě, že stavební práce částečně ovlivnila koronavirová pandemie a opatření s ní související. Například se zpozdila dodávka stropních panelů na druhou etapu výstavby a kvůli karanténě či izolaci
některých pracovníků u subdodavatelů i některé navazující řemeslné
práce. Koordinace stavebních prací
byla složitější než běžně.
Jak se na nové zázemí osobně
těšíte?
Těším se, že nejen hráči, rozhodčí,
diváci, ale i návštěvníci společenských událostí na Gothardě budou
mít v areálu vytvořeny důstojné
podmínky ke sportu a k pobytu.
Co si od nového zázemí obecně
slibujete?
Jak už jsem říkal, očekávám, že se
zlepší podmínky pro práci s mládeží,
děti se nebudou muset v říjnu převlékat pod pergolou a že stabilizujeme kádr A mužstva tak, aby hrál
dlouhodobě v horní polovině tabulky
krajského přeboru. Po dokončení
stavby získají Hořice zázemí nejen pro
sport, ale i pro společenské akce na
Gothardě. Za to bych rád poděkoval
představitelům města. Za vedení
fotbalového oddílu musím říci, že si
toho velice vážíme.

Za výbor TJ Jiskra Hořice jste
takovým styčným důstojníkem a
osobou, která dohlíží na zdárný
průběh stavby. Vyskytly se nějaké výraznější problémy, které
bylo třeba řešit?
Každá takováto stavba má svůj
stavební dozor investora, což je
odborník stavař. Kromě toho také
koordinátora bezpečnosti práce. Já
se spíše starám o to, abychom v
průběhu stavby řešili detaily tak, aby
stavba po dokončení fungovala
podle potřeb a představ oddílu v
běžném provozu. Při každé stavbě
tohoto rozsahu se vyskytnou nějaké
drobnosti. Ty řešíme na pravidelných
kontrolních dnech. Žádné výrazné
problémy jsme naštěstí řešit
nemuseli.
V jaké fázi je stavby nyní a kdy
bude dokončena?
Řekl bych, že jsme ve finální fázi.
Zkolaudováno by mělo být do konce
srpna a vše nasvědčuje tomu, že bude
termín dodržen.
Už nedávno zrekonstruovaná
hlavní hrací plocha větších rozměrů otevírá klubu nové možnosti. Plánujete do Hořic přilákat
akce většího charakteru? V rámci
letních příprav se v Hořicích už
několikrát představily prvoligové
kluby.

Pavel Krois se v Hořicích věnuje mládeži, také je členem výboru.
Foto: Archiv P. K.

Nejen hrací plocha, ale i nové zázemí
a celkové sportovní vybavení v
Hořicích dává množství možností k
pořádání turnajů nebo soustředění,
především pro mládežnické týmy.
Tak jako v nedávné minulosti
bychom chtěli, aby si v Hořicích
zahrály i prvoligové týmy své
přípravné zápasy před sezonou nebo
v reprezentační přestávce. Pro naše
mladé hráče to je přece motivace,
když tady na hřišti uvidí naživo
fotbalisty, které znají z televize. Ještě
jako hráči Liberce tady nastoupili
reprezentační brankář Kolář nebo
obránce Coufal, který dnes hraje
Premier league.
Na září je naplánováno slavností
otevření nového zázemí. Jak by
mělo proběhnout? Máte před-

stavu o programu?
Plánujeme nejen slavnostní otevření
areálu, ale zároveň i oslavu 111 let
založení klubu. Oslavu 110 let jsme
vloni museli kvůli covidovým opatřením odložit. Určitou představu o
programu máme, hledáme vhodný
termín. Chtěli bychom pozvat představitele města, kraje a členy fotbalové
asociace.
Jak často se vy osobně na fotbalovém hřišti nyní pohybujete?
Nepravidelně. Někdy jsem na hřišti
dvakrát, třikrát denně, jindy třeba
obden. Záleží, co na stavbě řešíme a
zdali máme trénink.
Zmínil jste trénování, sám se
věnujete mládeži. Jaký je stav té
hořické? Zamává s ní dlouhá
pauza?
Měli jsme opravdu velké obavy z
toho, že si hráčky a hráči zvykli na
pohodlný pyžamový režim distanční
výuky a že jim fotbal a pohyb obecně
nebudou scházet. Naštěstí jsme
nezaznamenali výrazné ztráty co do
počtu dětí. Samozřejmě se na nich
dlouhá přestávka podepsala, co se
týče fyzické kondice i herních dovedností. Na tom budeme muset
zapracovat. Věřme, že máme to nejhorší za sebou a vše bude pokračovat
tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií.
(pvh)

PAVEL KROIS

Zrekonstruovaný areál by se měl v Hořicích otvírat v září.

fotbal v kraji

Foto: Jiskra Hořice
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Narozen: 10. června 1962.
Člen výboru a trenér mládeže v Hořicích.
Hráčská kariéra: Nový Bydžov, Hořice.
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DAVID KULHÁNEK, ZÁLOŽNÍK LÁZNÍ BĚLOHRAD:

Máme v týmu tradičně skvělý kolektiv
V Pardubicích si zkusil nejvyšší soutěže v mladežnických kategoriích, teď teprve devatenáctiletý záložník David Kulhánek nastupuje v AM GNOL I. A třídě v dresu Lázní Bělohrad. Tedy týmu,
jenž má bohatou historii v krajském přeboru a kam by se chtěl i v
budoucnu vrátit. Mladý šikula by k tomuto cíli svými výkony rád
pomohl. Teď má však jiné myšlenky, když se po pauze těší na první
ostré zápasy, které se svým týmem odehraje v rámci Memoriálu
Karla Medlíka.
Davide, letošní sezona skončila
předčasně, jak jste tuto informaci v Bělohradě přijali? Počítali jste s tím?
Bohužel jsme to museli přijmout
jako všechny ostatní týmy. Je to
velká škoda, všechno bylo ovlivněno covidovou situací. Všichni doufáme, že následující sezona proběhne bez jakýchkoliv problémů.
Fotbal se nehrál od října, jak
́ během pauzy chyběl?
moc vá́m
Velice. Zároveň jsem postrádal
kontakt se spoluhráči, trenéry a
fanoušky.
Na podzim se vám vý́ś ledkově
příliš nedař̌ǐlo, co musíte do příš̌ť í sezony hlavně zlepšit?
Výsledkově to nebylo úplně to, co
jsme čekali. Většinu soupeřů jsme
fotbalově dokázali přehrát, ovšem
vždy jsme ztroskotali na finální
přihrávce nebo zakončení. Tady je
určitě prostor pro zlepšení.
Je vám teprve 19 let, jaké́́má́t́ e
fotbalové́́ambice?
Stále bych se chtěl fotbalově

zlepšovat a pomoci týmu Bělohradu postoupit zpátky do krajského přeboru, kam patří. Samozřejmě nabídka zahrát si vyšší
soutěž by mě velice potěšila.
́ u
V mládež̌ǐ jste působil v tý́m
FK Pardubice, jak na to vzpomí́ á́t́ e?
n
Vzpomínám na to v dobrém, byla
to pro mě skvělá zkušenost. Jsem
rád, že jsem si mohl vyzkoušet
fotbal na ligové úrovni a nastřílet
tady i několik gólů. Jediné co mě
mrzí, je to, že mi trenér nedal více
prostoru se prosadit.
Přes Jičín jste se dostal do Lázní
Bě̌ľohrad, proč zrovna lá́ź eň̌š ké́́
město?
Do Bělohradu jsem se dostal už v
dorostenecké kategorii, kdy byl
Jičín spojený s klubem FMK Javorka. Vytvořili mi výborné podmínky a byl zde skvělý kolektiv, do
kterého mě velice hezky přijali.
Proto mé rozhodování, kam jít hrát
z Pardubic, bylo snadnější. I ze strany Bělohradu byl o mě projeven

David Kulhánek působil v mládeži dvě sezony v Pardubicích. Teď kope I. A
třídu v Lázních Bělohradě.
Foto: Archiv D. K.

zájem.
Jaká́́ je v Bělohradě̌̌ fotbalová
parta?
Jsme výborný kolektiv, vzájemně si
úspěch přejeme, pomáháme si a
společně se stýkáme i mimo fotbal.
Posledí́́ týdny jsou ve znamení́́
́ ní́ć h opatřerozvolňování́́ vlá́d
́ ujete už společně̌̌a kolik
ní́,́ tré́n

V létě se tým z Jičínska zúčastnil tradičního Lázeňského poháru, nechyběl na něm ani David Kulhánek (dolní řada
druhý zprava).
Foto: Lubomír Douděra
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se vá́ś schází́?́
Všichni jsme se těšili až nám konečně povolí trénovat. Na každém
tréninku se nás sejde kolem dvaceti.
Mí́ś to zkrácené́́ sezony se znovu bude hrá́t́ AGRO CS Cup,
bude se ho Bělohrad úč̌ǎ stnit?
Jak se těší́t́ e na zápasy?
Letos se místo AGRO CS Cupu zúčastníme nultého ročníku Memoriálu Karla Medlíka. Každopádně se
na zápasy už hrozně těším a
doufám, že se nám bude po pauze
dařit.
́ ony Pardubic
Co jste říkal na vý́k
v první lize?
Je to pro mě velké překvapení, že se
drželi v horní polovině tabulky. V týmu jsou i někteří moji bývalí spoluhráči, proto jim přeji tento
klubový úspěch.
Začal hokejový šampioná́t́ , sledujete ho? Kdo podle vás vyhraje?
Když mám čas a možnost, tak se
rád podívám na některé zápasy.
Připravuji se na maturitu, většinu
volného času tak věnuji škole. Přál
bych úspěch českému týmu, ale
výsledky tomu zatím nenasvědčují.
(vek)
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ONDŘEJ CHRÁSKA, ÚTOČNÍK ÚPICE:

Taťka mi dal do fotbalu ze všech nejvíc
S fotbalem začínal v Trutnově, kde ho k fotbalu přivedl otec, poté
si Ondřej Chráska vyzkoušel hostování v Mladé Boleslavi, za kterou
nastupoval v 8. třídě. V současnosti mění I. B třídu za kvalitnější I. A
třídu. Chráska se totiž rozhodl přestoupit z Úpice do České Skalice,
kde i trénuje předpřípravku. Už přípravné duely ukáží, jak se mu v
novém dresu bude dařit.
Sezona skončila zase předčasně, vy z Úpice přestupujete
do České Skalice, proč jste se
tak rozhodl?
V České Skalici mám přítelkyni,
bydlíme spolu a mam tu zaměstnání. Časové je to určitě výhodnější, než čtyřikrát týdně dojíždět do Úpice.
Kdy se váš přesun začal řešit a
jak probíhal?
Přišel za mnou prezident klubu a
zároveň ředitel Agro CS Jarda Zitko
a nabídl mně možnost hrát za
Českou Skalici. Ani jsem moc
neváhal, protože jsem věděl, že je to
možnost, jak si zahrát kvalitnější
fotbal a vyšší soutěž. Slíbil jsem však
Úpici, ze dohraju podzimní část, ale
bohužel přišla nucená pauza.
Alespoň pár zápasu jsem stihl ještě
odehrát s bývalými spoluhráči.
V České Skalici trénujete předpřípravku, jak vás to naplňuje?
Chcete se do budoucna trenérsky posouvat?
Už v minulosti jsem trénoval přípravku v Trutnově. V České Skalici
mě oslovil Dan Franc, se kterým se
znám už z minulosti. Strašně rád
jsem se zase zapojil do trénování.
Práce s dětmi mě velmi naplňuje a

jsem rád, že jim mohu předat své
zkušenosti. Určitě bych se chtěl dále
posouvat a vzdělávat ohledně trénování. Chtěl bych minimálně B
licenci, jako má můj taťka, abych se
mu trošku vyrovnal (směje se).
Jak moc vám fotbal v pauze
chyběl?
Chybělo mi to strašně. Byla to moje
druhá nucena pauza, když nepočítám pauzu po operaci kolena.
Trávil jsem tedy více času s přítelkyni a našim pejskem.
Udržoval jste se nějak v kondici?
Udržoval, ale bylo to náročné. V
areálu našeho pracoviště máme
posilovnu, takže jsme chodil cvičit a
párkrát jsem si byl zaběhat.
Stihlo se odehrát pár zápasů na
podzim, jak jste výsledky ještě v
dresu Úpice hodnotil?
Odehráli jsme osm zápasů a
vybojovali jsme 15 bodů. Nemyslím
si, že jsme začali nějak špatně, ale
některé zápasy jsme si prohráli
sami, kde nás ztráta bodů strašně
mrzela. Bohužel pak přišla nucená
pauza a můj poslední zápas jsme
odehráli v Žacléři, kde jsme vyhráli
7:0. Já jsem vsítil své poslední dvě
branky v dresu Úpice. Dobrá roz-

Ondřej Chráska (u míče) fotbalově vyrostl v Trutnově.

fotbal v kraji

Před další sezonou Ondřej Chráska mění dres, když bude nastupovat v
České Skalici.
Foto: Archiv O. CH.

lučka.
Jdete o patro výš, ve Skalici se
hraje I. A třída, jaké jsou cíle
týmu?
Určitě chceme hrát pohledný fotbal, na který se budou fanoušci těšit
a budeme z toho mít radost. Samozřejmě bychom chtěli postoupit
do krajského přeboru, ale uvidíme,
jak to vše dopadne.
S fotbalem jste začínal v Trutnově, jak na svoje začátky vzpomínáte?
Začínal jsem ve třech letech v
Trutnově. Můj první trenér byl pan
Kozák. Postupem času mě začal
trénovat můj taťka, který mě k
fotbalu přivedl. Ačkoliv někdy bylo
hodně náročné hrát pod ním, tak
mi dal opravdu nejvíce. Za to co
umím, tak jsem vděčný jemu. Od
celé rodiny jsem měl strašně velkou
podporu a trvá to dodnes. Na
Trutnov vzpomínám velmi rád a
vždycky budu.
Byl jste i na hostování v Mladé
Boleslavi, zážitek?
Za Mladou Boleslav jsem hrál, když
jsem chodil do 8. třídy v Trutnově.
Bohužel na intr se mohlo až od 9.
třídy, takže mě musel taťka, nebo
děda vozit až pětkrát týdně na
tréninky do Boleslavi. Bylo to úža-

Foto: Archiv O. CH.
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sné, moje první velké hostování.
Nejvíce si vybavují zapas proti
Slavií, vyhráli jsme 2:1 a já jsem dal
obě branky. Tu druhou v samotném závěru, kdy jsem přehodil
hostujícího brankáře.
Vaše současné fotbalové ambice?
Moje současné fotbalové ambice
jsou takové, abych se prosadil v
dresu nového týmu, pomohl k výhře góly a případně jsme postoupili
do vyšší třídy.
Kdo podle vás vyhraje letošní
ročník Ligy mistrů a komu
přejete?
Jako velký fanoušek Chelsea, věřím, že to vyhrají Blues. Budu zápas
pečlivě sledovat.
Co jste říkal na třetí titul Slavie v
řadě? Navíc přidala i vítězství v
poháru…
Ačkoliv jsem fanoušek Sparty, tak
to co předvádí Slavia v poslední době, je něco neuvěřitelného. Hrají
skvělý fotbal a jsou bezkonkurenčně nejlepší tým v Česku. Pokud
zůstane tým Slavie i na příští sezonu stejný, nebo naopak koupí
nějakého nového hráče, můžeme
se opět těšit na krásný fotbal na
evropské scéně.
(vek)
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JAKUB FRANC, OBRÁNCE OPOČNA:

Jsem srdcař! Do jiného týmu nesměřuju
Patří mezi opory Opočna v JAKO I. B třídě. Jakub Franc v devíti
odehraných duelech nechyběl na hřišti ani minutu. S výsledky svého
týmu však příliš spokojen být nemohl, když Opočno získalo pouze
osm bodů a do přerušení soutěže bylo jedenácté. Franc však věří, že
celek z Rychnovska má díky skvělé partě na mnohem víc. Do
budoucna by chtěl bojovat o postup.
Na podzim se vám výsledkově
moc nedařilo, čím to bylo způsobeno?
Troufnu si říct, že jsme i ve většině
prohraných zápasů hráli lepší fotbal
než soupeř. Každopádně nás klasicky zradila koncovka, jež byla
odjakživa naším trnem v patě.
Jak jste přijali fakt, že byla
sezona předčasně ukončena?
Pokud by se sezona vyvíjela
obdobným způsobem jako do
přerušení, pravděpodobně bychom
hráli o záchranu. Kdo ví, jak by to
bylo ve skutečnosti, takže kdybych
se měl orientovat podle výsledků
realizovaných zápasů, řekl bych, že
nám to hrálo do karet.
Jaké máte s Opočnem cíle?
V Opočně máme momentálně nové fotbalové zázemí, byla by škoda,
kdybychom jako protiplnění neposkytli alespoň kvalitní fotbal, na
který by se dalo dívat. Myslím, že by
nebylo od věci hrát dva roky soustavně vrchní část tabulky a
následně se pokusit o postup do I. A
třídy. V minulosti jsme to dokázali a
myslím, že náš mladý kádr k tomu
spěje. Cíl je tedy jasný, jen si za ním
musíme jít.
Jaké jsou vaše osobní fotbalové
ambice?
Jak už jsem zmínil, rád bych se s
Opočnem dostal do I.A třídy. Říkám
o sobě, že jsem srdcař, takže do

žádného jiného týmu nesměřuji.
Chci, aby se tu hrál koukatelný
fotbal a věřím, že to s dosavadní
opravdu skvělou partou spoluhráčů,
kamarádů dokážeme.
Chyběl vám fotbal ve vynucené
pauze?
Fotbal mi chybí vždy a být bez něj
bylo těžké, takže jsme s klukama
hledali díry v opatřeních, abychom
si alespoň na chvilku sáhli na balon
a úplně nevyšli ze cviku. Když to k
tomu bylo, šli jsme si zakopat, takže
alespoň částečná útěcha zde byla.
Jak jste trávil nucenou pauzu
bez fotbalu? Udržoval jste se v
kondici?
Dostali jsme od trenéra tréninkový
plán. Chodili jsme v malých skupinkách běhat, což však bylo upřímně
velmi zřídka. Bez balonu to holt není
ono a každý fotbalista radši běhá s
ním než bez něho. V jaké jsme
kondici, se ukáže v prvním ostrém
zápase.
Na konci května by se měl rozjet
letní pohár. Kvitujete to?
V týmu jsme se dohodli, že se
rozhodneme nezúčastnit. Namísto
jednotlivých kol jsme si domluvili
přátelská utkání, kde se zkusíme po
dlouhé pauze bez fotbalu sehrát a
zlepšit.
Máte už společné tréninky?
Kolik se vás schází?
Tréninky už máme na pravidelné

Opočno na podzim zasáhlo i do poháru. Jakub Franc (v bílem) u toho
samozřejmě nechyběl.
Foto: Markéta Vlachová

bázi. Prozatím dvakrát týdně, osobně si však myslím, že třetí trénink by
nebyl na škodu. Schází se nás
pravidelně 12-17, což je podstatně
lepší než v letech, kdy jsem v áčku
začínal. Doufám, že nám toto
nasazení vydrží a promítne se na
hrací ploše.
Co jste říkal na postup Hradce
Králové do první ligy?
Myslím si, že si to kluci po desátém
vítězství v řadě zasloužili. V minulých letech v lize už byli, tak snad
se jim bude dařit lépe než předtím.
Bylo by fajn zajet si do nedalekého
Hradce na fotbal s pořádnými

Jakub Franc takhle v utkání proti Kosičkám překonal gólmana Zbyňka Žarnovského.
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prvoligovými soupeři. Teď je ten čas,
kdy se na to skutečně můžeme těšit.
Blíží se fotbalové EURO. Co očekáváte od naší reprezentace?
Máme určitě zajímavé soupeře.
Chorvatsko ukázalo, že umí překvapit. Anglie je zkrátka Anglie a
Skotům máme ledasco vracet.
Myslím, že je na čase, abychom se
jako Češi Evropě náležitě připomněli. Určitě si půjdeme s klukama
sednout a budeme fandit. Přál bych
našim borcům minimálně postup ze
skupiny. Je třeba zase ukázat, že ne
nadarmo jsme srdcem Evropy!
(vek)

Foto: Markéta Vlachová
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 Spartak Rychnov nad Kněžnou před přípravným duelem s Týništěm.

 V jedné z příprav udolala Solnice Dobrušku
2:0.
Foto: Eva Šebová

 SK Týniště nad Orlicí absolvovalo přátelské utkání s Rychnovem.

 Solnice si v tréninkovém zápase poradila také s Kostelcem nad
Orlicí, vyhrála 6:2.
Foto: Eva Šebová

 Cidlina Nový Bydžov U14 v prvním přáteláku po dlouhé pauze
zvítězila nad Meteorem Praha 3:2.
Foto: Josef Veselý

Foto: Miloš Kittler

Foto: Miloš Kittler

JAN KRAUS, TRENÉR CHLUMCE:

Druhá liga? Nebál bych se toho
V České fotbalové lize to měli po pár kolech skvěle rozjeté, ale
vysoké ambice nemohli naplnit. Teď už ale fotbalisté Chlumce
myslí na další sezonu, ve které chtějí opět ukázat svou kvalitu a
bojovat na čele tabulky. „Věřím, že budeme nachystaní,“ říká hlavní
kouč Jan Kraus.
V jakém stavu jste mužstvo po
dlouhé pauze našel?
Pauza byla opravdu dlouhá, jsem
rád, že již můžeme normálně
trénovat. Většina hráčů se přes
pauzu udržovala, a tím pádem
přišli připraveni. Pouze jim chybí
herní praxe, ale tu doufám brzo
nabereme. Ti hráči, kteří něco
nabrali, mají čas do začátku přípravy, aby se dostali na normální
váhu. Jinak se s nimi rozloučím.
V čem se nucená pauza nejvíce
projevuje?
Je znát hlavně v herních
činnostech, ale to je normální. Věřím, že do začátku soutěže budeme
nachystaní.
Na co se teď s týmem nejvíce
zaměřujete? A co vás v
nejbližších týdnech čeká?
Ze začátku jsme se zaměřili na
kondici. Nyní přecházíme na herní
činnosti a herní kondici. V následujících dvou týdnech budeme
hrát utkání středa - sobota.
Ukončení sezony se dalo
vzhledem k pandemické situaci
v ČR očekávat. Vás může brzký

konec mrzet. Ročník jste měli
velmi dobře rozehraný…
Je to stejné jako minulý ročník,
bohužel. Soutěž jsme měli rozjetou
výborně, ale to se nedá nic dělat.
Musíme koukat dopředu a
přichystat se na následující sezonu.
Chlumec má v třetí lize velké
ambice. Plánujete kádr pro
novou sezonu posílit?
Naším cílem je hrát na špici ČFL a
předvádět fotbal, který se bude
lidem líbit. Jak to bude po tak
dlouhé pauze, se ukáže až v následujícím ročníku. Určitě budeme
chtít opět nějaké změny udělat.
Rádi bychom využili spolupráce s
FC HK, který postoupil do ligy a
určitě bude posilovat svůj kádr.
V klubu se dokonce mluví o
druhé lize.
Myslím, že je to hodně předčasná
otázka. Z ČFL postoupila do FNL
Sparta B, která měla nejvíce bodů.
Pokud by byla nějaká možnost
postoupit, tak bychom museli vše
zvážit, jestli to je vůbec reálné hrát v
Chlumci FNL.
Dokázal by současný kádr hrát

Chlumecký tým hrál před přerušením ročníku na špici třetí ligy.
Foto: Martina Hegerová
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Jan Kraus začne v Chlumci už čtvrtou sezonu.

ve druhé nejvyšší soutěži
vyrovnané partie?
Já klukům věřím, kvalitu jsme v
posledních dvou ročnících prokázali. Samozřejmě bychom museli
kádr vhodně doplnit. Já bych se
toho nebál.
Co očekáváte od nové sezony?
Hlavně doufám, že to již bude
normální sezona, že už nás nic
nepřeruší.
Co vy a Chlumec? Dokážete si tu
představit další sezony na
lavičce „A“ mužstva?
V Chlumci budu začínat již čtvrtou
sezonu v kuse. Herně si myslím, že
hrajeme pěkný fotbal, ale již
pomalu cítím, že se blíží čas se
posunout dál nebo skončit. Za
posledních třicet let fotbalového
života jsem měl v kuse jen dva
měsíce volna a již to na sobě cítím.
Takže ještě uvidím, jestli pojedu dál
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Foto: Martina Hegerová

nebo si dám pauzu.
V kariéře jste si zahrál i za Plzeň.
V čem vidíte její výsledkový i
herní pád?
To je prostě fotbal. Je strašně těžké
mít každou sezonu za cíl vítězství v
soutěži, poháru a ještě hrát
důstojně Evropu. V Plzni jsem prožil
krásný rok a věřím, že se jim začne
opět dařit.
Co říkáte na postup Votroků do
první ligy?
Je to super a moc jim to přeju.
Máme s FC HK výbornou spolupráci. Je to dobře pro celý náš
region. V FC HK udělali za poslední
roky kus práce, a to nejen s
postupem. Mají nově akademii a
hlavně se bude stavět nový stadion.
Věřím, že příští ročník ligy zvládnou
i v exilu a přivedou na nový stadion
první ligu.
(pvh)
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LUKÁŠ HLAVA, ZÁLOŽNÍK NÁCHODA:

Třetí liga? V Náchodě by se hrát měla
Osm zápasů, tři góly. Taková je bilance Lukáše Hlavy v letošní
předčasně ukončené sezoně. Jeden z pilířů základní sestavy Náchoda
v divizi C se nemůže dočkat, až znovu obuje kopačky před
mistrovským zápasem. A potvrzuje, že se Náchod opět bude pokoušet
o postup do vytoužené České fotbalové ligy. „Kabina má sílu,“ burcuje
fotbalista, který oblékal dres Červeného Kostelce, Kratonoh nebo také
Liberce.
Jak moc i vzhledem k povedenému náchodskému začátku
mrzí další ukončení sezony?
Zklamání určitě je. Už podruhé nám
to přerušilo vydařenou sezonu s cílem
poprat se o postup do ČFL. Myslím, že
nejen za všechny v Náchodě, ale i
sportovce obecně můžu říct, že nás to
mrzí, protože sport patří k našemu
dennímu životu.
Cítíte na sobě dlouhé měsíce bez
fotbalu?
Je to znát jak v kondici, tak i v
technice. S pár tréninky a přátelským
utkáním techniku dostanete znovu
do nohy, ale zápasový rytmus chybí a
dohání se těžko. Kondici při domácím
běhu a cvičení bohužel neudržíte na
takové úrovni.
Sešlo se náchodské mužstvo zpět
v plném počtu?
V kabině jsme se sešli v pěkném
počtu a v dobré náladě. Bohužel jsme
nebyli všichni, protože máme každý
nějaké své povinnosti doma i v
zaměstnání. A také po té dlouhé době
vznikají nějaká zranění. Ale věřím, že
až začne sezona, vrátí se to do starých
kolejí a bude každý na tréninku

bojovat o základní sestavu.
Jakou sílu má kádr Náchoda?
Kabina má sílu v pracovitosti. Každý
trénink a zápas makáme jeden za
druhého, abychom zvítězili. Kabina je
vyrovnaná - starší kluci, kteří mají už
zkušenosti, ale i mladí dravci, kteří
chtějí trenérovi ukázat, že paří do
základní sestavy. Kabina má na to
hrát nejvyšší příčky divize, ale víc by
tomu slušel střed tabulky ČFL. Do
vyšší soutěže jsme se bohužel kvůli té
pauze nemohli pokusit postoupit.
Jak těžké bude vrátit se do
zápasového rytmu?
Hodně těžké a dlouhé. Půl roku a víc
bez zápasu je strašně dlouhá doba.
Myslím si, že minimálně pět kol se
bude každý mančaft dostávat do
rytmu a do své formy.
Bude se tým i směrem k vysokým
ambicím ještě posilovat?
V Náchodě by se třetí liga určitě měla
hrát. A proto se o to budeme muset
pokusit potřetí. O posilách nevím, to
je otázka na vedení klubu a trenéra.
Vy sám patříte k základním
pilířům sestavy.
Jsem tu spokojený. Klub je na skvělé

Lukáš Hlava věří v postup Náchoda do ČFL.

fotbal v kraji

Foto: Michal Malý
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Lukáš Hlava, opora Náchoda.

úrovni, máme pěkný stadion, dobré
zázemí. Starají se o nás výborně. K
tomu máme dobrou partu v šatně,
která drží za jeden provaz. Jsem rád,
že mi trenér dává důvěru a hraju co
nejvíc. Snažím se, abych týmu
pomohl a vyhrávali jsme.
Udržoval jste se během pauzy dle
plánu od trenéra?
„Nejmička“ (trenér) nám posílal
různá cvičení a běhání. Občas jsem se
to snažil plnit, když byl čas. Ale
spoustu času jsem věnoval projektu
stavby rodinného domu, který jsme
začali stavět s přítelkyní.
Co očekáváte od následující sezony?
Bude hodně zajímavá. Každý se
připravoval individuálně doma a
bohužel ztratil zápasové tempo a
formu. Dostat se do toho bude velký
problém, ale určitě se to po pár kolech
podaří. Jen aby nám to znovu
neukončili.
Dlouhá pauza tedy nikterak nenabourala vaše fotbalové ambice?
Moje ambice jsou vždy týmové vyhrávat každý zápas a každou
sezonu. Ale spíše si přeji, aby parta v
šatně byla dobrá každou sezonu.
Budete opět sledovat svůj bývalý
tým z Červeného Kostelce? Chystá se rekonstrukce zázemí.
Jsem rád, ze v Kostelci rekonstruují
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Foto: FK Náchod

stadion. Přeci jen už to tu bylo staré a
jak klub, fanoušci, tak hlavně hráči si
to zaslouží. Podle plánu, co jsem
slyšel a viděl, to má vypadat moc
hezky. Těším se, až to bude postavené. Kluky samozřejmě sleduji. Když
mám volno, rád se jdu podívat na
zápas. Moc se jim poslední dobou
nedařilo, ale tým se určitě zvedne. V
Kostelci se vždy hrálo v první polovině
tabulky a kluci se tam v další sezoně
určitě vrátí.
Během pauzy bylo více času
sledovat ligové dění. Komu osobně fandíte?
Abych řekl pravdu, ligu moc
nesleduju (směje se). V lize fandím
Slavii. Ale spíše než v televizi se
podívám na livesport, jak na tom
týmy jsou. Nejvíc mě překvapila
Mladá Boleslav. Když vidím soupisku,
a jaký je to silný tým, neřekl bych
nikdy, že budou hrát o body, aby
nespadli. Očekával bych je v první
šestce.
(pvh)

LUKÁŠ HLAVA
Narozen: 14. prosince 1993 v Červeném Kostelci.
Hráčská kariéra: TJ Červený Kostelec,
FK Náchod, FC Slovan Liberec, TJ Provodov, FK Kratonohy.
Úspěch: Postup na ME Region's Cup.
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JAROSLAV MUSIL, TRENÉR STĚŽER U19:

Nejlepší pocit? Radost dětí z povedeného zápasu
Dorostence ve Stěžerách cepuje velezkušený trenér
Jaroslav Musil. Ten v místním klubu prošel celou mládeží.
Teď připravuje nejstarší kategorii, jež hraje Genext 2.
krajská liga dorostu U19. Na podzim se jeho svěřencům
dařilo, když byli do pauzy na solidním třetím místě. Dlouhá
přestávka sezonu sice ukončila, ale vládní opatření se
uvolňují, proto Stěžery odehrají na jaře alespoň přátelské
zápasy.
Na podzim jste stihli odehrát devět zápasů, jak jste
byl s výkony kluků spokojený?
Pohybovali jsme se v popředí
tabulky, tak byla s výkony
celého týmu spokojenost, kluci
hráli zodpovědně i v zápasech,
kdy jsme nebyli kompletní. Bylo
na nich vidět, že je fotbal baví a
hrají ho s velkým nasazením.
Pak přišla pauza, čekal jste,
že by mohla být tak dlouhá?
Tak dlouhou pauzu asi nikdo
nečekal, postihlo to veškerou
sportovní veřejnost.
Jak přestávka poznamenala
tým?
Náš tým přestávka nepoznamenala, jsme ve stejném složení jako na podzim, ale v nové
sezoně přejdou někteří hráči do
týmu dospělých.
Dostávali od vás kluci nějaké tréninkové plány?

Většina kluků se připravovala
na maturitu, tak jsme jim
ponechali volnost a trénování
nechali na hráčích samotných.
Opatření se uvolňují, trénujete už společně?
Trénujeme společně dvakrát v
týdnu.
Na co se po pauze nejvíce
zaměřujete?
Zaměřujeme se hlavně na
práci s balonem, ta dlouhá
přestávka se projevila tak
trochu i na fyzičce, tak se
věnujeme i nabírání kondice.
Kolik se vás na trénincích
schází? Jak jste spokojen
s tréninkovou morálkou?
Scházíme se převážně se všemi
hráči týmu, tréninky kluky baví,
je znát, jak moc jim fotbal
chyběl.
Co letní pohár?
Na turnaj Covid cup se
přihlásily jen dva týmy, proto se

Starší dorostenci Stěžer nastupují v Genext 2. krajské lize dorostu U19.
Foto: Marcel Tuček

neuskuteční, budeme se snažit
domluvit přátelské zápasy s
týmy v našem okolí
Jak podle vás může dlouhá
přestávka
zamávat
s
amatérským fotbalem?
Každé dlouhodobější přerušení
soutěží je na amatérském
sportu hodně znát, pokud by
ještě došlo k dalšímu přerušení,
mohlo by to poznamenat
zájem dětí o sport a nedostatek
hráčů by se v budoucnu hodně
projevil. A to by neplatilo pouze

Kouč Jaroslav Musil vede starší dorost Stěžer. S podzimem byl nadmíru spokojen.

fotbal v kraji
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pro amatérský sport..
Co vás na práci trenéra
naplňuje, co je pro vás
nejdůležitější?
Jako trenér jsem prošel všemi
mládežnickými kategoriemi a
radost dětí z povedeného
zápasu je ten nejlepší pocit,
který můžete zažít. Proto tuhle
práci děláme, máme rádi fotbal
a vychovávat novou generaci
fotbalistů je poslání, které
naplňuje a zároveň zavazuje.
(vek)

Foto: Marcel Tuček
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Trutnovsko

OKRESNÍ FOTBAL

MAREK PILNÝ, PŘEDSEDA OFS TRUTNOV:

Věřím, že v přihláškách nebude nikdo chybět
Znovu se stal předsedou OFS Trutnov. Jaké má plány, vysvětluje
Marek Pilný.
Měl jste hned jasno, že budete
kandidovat?
Nikdy jsem se tolikrát nevyjadřoval ke
stejné otázce jako je tahle, ale budiž.
Ano, o tom, že budu již popáté
kandidovat na předsedu OFS
Trutnov, jsem byl přesvědčený
notnou dobu dopředu. Nic na tom
nezměnila ani kauza Berbr, po které
začalo volání některých osob po
totální obměně na nejnižších patrech
řízení fotbalu. Tyto stejné osoby
později začali korigovat svoje výroky
a „že to takhle doslova nemyslely“, ale
semínka sváru už byla zaseta bez
ohledu na kvalitu práce na
jednotlivých stupních a bez ohledu
na práci jednotlivců. V tomhle ohledu
to je, alespoň si dovolím tvrdit, moje
přednost. Post předsedy OFS
nevykonávám jako politickou funkci,
jak to mají mnozí sběratelé funkcí, ale
jako post výkonný a takový, z kterého
se dají nejkratší cestou ovlivňovat a
zavádět mnohé inovace okresní
úrovně.
Jak jste vnímal volební boj na
Trutnovsku?
No to je právě to, co ve mně
zanechalo stopy smutku a rozčarování. Jsem v jádru důvěřivý
člověk, a tak když mě začne někdo
podrážet nohy, říkat některé věci,
které už za další den neplatí
a dokonce hrubě zkreslovat mnohé
události, zanechá to ve mně stopy.
Jenže bych to zase nebyl já, kdo je
schopný nakonec opět mnohé
a mnohým odpustit… Neměl jsem
žádný problém, když vyvstal
protikandidát, rozumím demokratickému souboji. Jen mě mrzely,
a ještě někdy mrzí, ty polopravdy
a často holé nesmysly, které se
používaly. Na to jsem si nikdy nezvykl
a ani nezvyknu. Sám jsem si všímal
jen sebe nebo svých spolupracovníků,
ale nikde jsem se nesnížil k lžím, které
naopak používali někteří z protivníků
a i přímo nezúčastněných. Abych
tohle téma důstojně jednou pro vždy
uzavřel – děkuji všem, kteří mě ve
volbách podpořili a tím dali najevo
svůj pohled na věc a ocenění mé
dosavadní práce pro ně. Ti, kteří mně
ten svůj hlas nedali z jakéhokoliv
důvodu, stejně dobře vědí, že se
nadále mohou na náš OFS servis plně
spolehnout bez jakýchkoliv překážek
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a naschválů. Takový osobně nejsem a
ve vedení OFS nikdo také ne, ačkoliv
po volbách dostaly tyto kluby v
okresní mutaci jednoho média
otázku „…jestli se nebojí pomsty
např. ze strany rozhodčích…“, což
považuji za hodně nízké a až
trapné… Tak ještě jednou – nedělám
rozdíl mezi jedněmi nebo druhými,
jsme jeden OFS a tak to bude nadále!
Co byste chtěl vylepšit na okrese?
V předvolebním boji nám byla z
některých stran vytýkána nedostatečná práce s mládeží. S tím nemohu
úplně souhlasit, ale to už teď není to
důležité a nemá cenu to znovu celé
vysvětlovat. Jen se zmíním, že
poslední dva roky jsme byli bez
trenéra GTM OFS a měli ne zcela
funkční komisi mládeže, přesto jsme
neabsentovali na žádné akci
pořádané KM KFS. To neobsazené
místo je již minulostí, osobně jsem si
dal za prioritní úkol sehnat nového
GTM OFS a to se nám, pevně doufám,
podařilo najít v osobě Aleše Zahálky.
Od 1.5.2021 je mezi ním a FAČR
podepsána smlouva a GTM může
plně působit v našem revíru.
Co dál?
Ať se to někomu líbí nebo ne, tak
důležitým elementem fotbalu jsou
rozhodčí – a to je další z bodů, které
chceme a musíme neustále
vylepšovat nebo se o to alespoň
snažit. Na okresní úrovni je to velmi
složitá a mnohdy nevděčná práce,
protože je nutné nečekat, ale stále
a dokola aktivně hledat nové
zájemce o tohle řemeslo. Jsme na
začátku „potravinového“ řetězce
rozhodčích, kdy nám ti lepší rozhodčí
postoupí výš a někteří jiní skončí
s činností, ale my nemáme možnost
doplnit listiny „zespodu“ – ale pouze
shánět nové a nové. Tím se těžko
vytváří trvalá kvalita… Ale přesto to
nikdy nevzdáme a budeme se snažit
o přiměřenou úroveň rozhodčích
a výchovu nadějí.
Ve výkonném výboru jsou
některé nové tváře. Můžete
okomentovat jejich přínos?
Nováčci jsou celkem tři, ale všichni
zároveň pracují funkcionářsky nebo
trenérsky ve svých klubech. Pavel
Hrubeš je už delší dobu sekretářem FC
Mladé Buky, lídrem nedohraného
ročníku OP, v klubu se jim daří držet
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Marek Pilný obhájil post předsedy
OFS Trutnov.
Foto: Archiv FVK

čtyři družstva mládeže a Pavel bude
ve VV OFS spolupracovat s STK
a podílet se na různých inovacích,
změnách apod. Radek Kotyk je již
dlouholetý sportovní funkcionář v
Žacléři, nyní působí jako předseda
místní TJ a sekretář fotbalového
Baníku, trenér mládeže i hráč A týmu.
Radek byl na prvním VV zvolen místopředsedou OFS a jeho zkušenosti
a názory už jsou a budou důležitými
pro okresní fotbal. Standa Ježek je
jediný, který byl do VV OFS provolen z
tzv. „strany opozice“ a já sám to
hodnotím jako dobrou volbu. Standa
působí jako šéftrenér mládeže ve
Dvoře Králové, a tak bylo jasnou
volbou to, že byl ustanoven
předsedou komise mládeže. Svoji
komisi si již pomalu zkompletoval
a všichni mohou začít pracovat na
bodech, které budou chtít v mládeži
vylepšovat a rozvíjet.
Chcete dál působit i jako
rozhodčí?
Ano, chci. Jen doufám, že zase
neztratím další rok jako nyní, když
nemůžu dělat, co mě baví a co snad
tak trochu umím. Ale nejde jen o mě,
jde o všechny, kteří se motají kolem
amatérského fotbalu a nemohli dělat
to, co je na fotbale uspokojuje. Dokud
mně budou nohy a zdraví sloužit, chci
pískat v jakékoliv soutěži. Nyní jsem
na listině 3.ligy a věřím, že to ještě
nějakou dobu vydrží.
Nižší soutěže byly zrušeny. Je to
podle vás dobré rozhodnutí?
Jako dobré rozhodnutí to nemůžu
nikdy vnitřně přijmout, ale bohužel v
intencích nařízení vlády a pandemickou situací to musím přijmout
jako jediné možné a nevyhnutelné.
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To, že dva ročníky po sobě nemůže
nikdo např. postoupit, beru jako
smutné pro soutěživost a rozvoj
fotbalu. O tom, že velcí i malí nemohli
v součtu jeden rok hrát fotbal, ani
nemluvě. Jaké to nechá hlavně na
mládeži následky, teprve uvidíme.
Máte zprávy, jak se u vás na
okrese budou týmy vracet po
dlouhé pauze? Nekončí nějaké
mužstvo?
Nyní opět pořádáme nemistrovský
Červnový pohár OFS a jsem mile
překvapen počtem přihlášených
družstev (dospělí 27 družstev, mladší
žáci 10, starší přípravky 16, mladší
přípravka 9 a MINI přípravka 5). Co
se týká už soutěžního ročníku
2021/2022, tak u mládeže to je každý
rok proměnné podle silných ročníků
dětí. U dospělých uvidíme, jestli přežijí
zejména B mužstva, ale pevně
doufám a chci věřit, že v přihláškách
nám nikdo nebude chybět a všem
klubům se podaří svá družstva
opětovně roztlačit.
Příští sezona by měla začít dřív,
než je obvyklé. Je to správné
rozhodnutí?
Nám soutěže v OFS Trutnov začínají
tak jako obvykle (první víkend
v srpnu), pouze o týden dřív jsme
zařadili novinku v soutěžích mužů –
a tou je pohár. Ten se hrál i v minulých
letech, ale v ročníku 2021/2022 jsme
jej zařadili jako povinný pro všechna
družstva soutěží okresu. Jeho 1. kolo
odehrajeme 31.7., 2. kolo 1.9.,
čtvrtfinále pravděpodobně na UMT
týden před startem jarních soutěží,
semifinále cca v květnu 2022 a finále
v červnu 2022 (asi na stadionu MFK
Trutnov?). Mládež začne také jako
obvykle, tedy na přelomu srpna
a září.
Blíží se Euro. Jaké dáváte šance
českému týmu?
Na EURO jsem se moc těšil, měl jsem
vstupenky na utkání s domácím
Skotskem a s Chorvatskem, týden
jsme měli být v Glasgow. Bohužel
současná situace tomu nenahrává,
tak budeme fandit doma. Přesto
věřím, že naše podpora na stadionech týmu nebude chybět a naše
reprezentace vybojuje minimálně
postup z velmi těžké skupiny. Jen je
škoda, že někteří hráči s TOP formou u
toho vinou různých okolností asi
nebudou moci být (např.Kúdela,
Provod).
(fvk)
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Jiří Ryba oslavil 75

Milan Havlík slaví 50

Nedávno oslavil 75. narozeniny Jiří
Ryba, hlavní partner FK Chlumec nad
Cidlinou.
Je dlouholetou fotbalovou osobností
ve východočeském regionu i mimo
jeho hranice. S fotbalem je spjat od
svých dvanácti let, kdy začínal jako
hráč. Jeho funkcionářská dráha čítá již
přes čtyřicet let!
Byl šéfem SK Převýšov, hrajícím
Českou fotbalovou ligu, která následně
přešla pod FK Chlumec nad Cidlinou.
Všichni členové FK Chlumec n. C., SK
Převýšov, zaměstnanci firmy JIRY
a Okresní fotbalový svaz Hradec Králové přejí oslavenci do dalších let zejména
pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na zeleném trávníku i mimo
něj.
(ld)

V těchto dnech slaví významné životní
jubileum 50 let Milan Havlík (nar. 24. 5.
1971), dlouholetý funkcionář a sekretář
TJ Sokol Nepolisy.
Do dalších let mu přejí zejména pevné
zdraví, štěstí, osobní spokojenost a
radost na sportovištích i mimo ně
Okresní fotbalový svaz Hradec Králové,
Královéhradecký KFS, TJ Sokol
Nepolisy i naše redakce.
A co k tomu samotný jubilant dodává?
"K fotbalu mě přivedl, jako asi všude, můj
táta, ovšem vydržel jsem u něj jako
aktivní hráč do dorostu. Mé zájmy se v tu chvíli otáčely nějakým jiným směrem.
Fotbal v Nepolisech jsem však sledoval stále, jako fanoušek.
Když Nepál bojoval ve čtvrté třídě, trenérské práce dospělého týmu se ujal Láďa
Hanuš a byl to on, který rozvoj fotbalu v Nepolisech nastartoval. Tehdy za mnou
přišel (někdy okolo roku 2000) a oslovil mě ohledně práce funkcionářské. Od té
doby zastávám v našem klubu pozici sekretáře a vedoucího fotbalu.
Je to pro mě dnes velký koníček a únik od ne vždy příjemné reality života.
Velmi mě těší, že fotbalu se věnují i oba moji synové Marián a Max (9 a 4 roky).
Velké poděkování za podporu našeho fotbalu patří mému tátovi a všem, kteří se na
ní aktivně podílí. Ať už jako trenéři dospělých, dětí, fanoušci, nebo funkcionáři.
Přeji všem pevné zdraví, návrat k fotbalu a děkuji Vám."
(ld)

GRATULUJEME!

Vilém Novák oslavil 70
V těchto dnech slaví významné životní jubileum 70 let Vilém Novák (nar. 17
5. 1951), dlouholetý fotbalový funkcionář, rozhodčí a delegát svazu.

Na snímku zleva předseda Komise rozhodčích a delegátů OFS Hradec Králové
Lukáš Vojtěch, oslavenec Vilém Novák a rozhodčí FIFA Pavel Orel při halovém
Okresním přeboru mládeže ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem.

Rozhodčím OFS Hradec Králové je od roku 1970 dosud, tedy
neuvěřitelných 51 let. V období 1976 až 1994 řídil soutěže Východočeského
krajského fotbalového svazu. Znám je též jako delegát Královéhradeckého
krajského fotbalového svazu, zde působí již od roku 1994.
Neméně významná je jeho funkcionářská činnost a patří k nejdéle
působícím na Královéhradecku i celém kraji. V období let 1978 až 1989 byl
členem sportovně technické komise OFS Hradec Králové. Ještě
pozoruhodnější je jeho činnost člena komise rozhodčích a delegátů OFS
Hradec Králové, kde je nepřetržitě členem již od roku 1976.
Za uplynulých 45 let, kdy spolupracoval s mnoha předsedy KR, včetně
ligových sudích, například s Karlem Grulichem či Pavlem Orlem, mu patří
určitě velké uznání.
Do dalších let mu přejeme zejména pevné zdraví, štěstí, osobní
spokojenost a radost na zelených trávnících i mimo ně. Ke gratulantům se
připojují Okresní fotbalový svaz Hradec Králové, Královéhradecký KFS i naše
redakce.
Text a foto: Lubomír Douděra
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VIRTUAL STUDIO

Kongresové Centrum, Palác Pardubice

P A R D U B I C E

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

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

•
•
•
•
•

•

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

Vhodné pro:
•
•
•

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

•
•
•

instruktáže
online tréninky
tiskové bríﬁnky

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

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

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

