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STĚŽERY PROSLAVENÉ

GRATULUJEME

Klub ze Stěžeň prožívá zlomové měsíce. Postoupil do krajské
I. B třídy (v ní se mu daří), navíc se dostal do centra dění. Na
jeden z tréninků přijela natáčet Česká televize. Její reportér David Kalous promluvil například s útočníkem Jiřím Gabrielem.

LUBOMÍR SEDLÁČEK slaví 70
Významné životní jubileum 70 let slaví v těchto dnech Lubomír Sedláček
(nar. 14. 8. 1951), dlouholetý fotbalový
funkcionář.
Působil ve funkci předsedy Královéhradeckého KFS, dále byl členem Disciplinární komise FAČR a předsedou
DK KFS, znám je též jako rozhodčí
a delegát v tehdejším Východočeském kraji a OFS Hradec Králové,
v současné době je členem STK OFS
Hradec Králové.
Do dalších let mu přejeme zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na fotbalových hřištích i mimo ně.
K řadě gratulantů se připojují Královéhradecký KFS, Okresní
fotbalový svaz Hradec Králové i naše sportovní redakce.
Lubomír Douděra

Foto: Sokol Stěžery

JIŘÍ BUDINSKÝ Z LIBŘIC slaví 80
V těchto dnech slaví Jiří Budinský starší
z Libřic významné životní jubileum 80
let. Byl vynikající fotbalista, doslova
pan střelec, posléze také úspěšný trenér a funkcionář.
Sportovní klub Slavia Libřice, spoluobčané z Libřic, kamarádi a Okresní
fotbalový svaz Hradec Králové mu
i touto cestou přejí zejména hodně
zdraví, štěstí, spokojenost a radost na
sportovištích i mimo ně.
Pavel Štrajt, SK Slavia Libřice

POZVÁNKA NA ŠLÁGR VÍKENDU
DUEL LÍDRŮ: JAROMĚŘ VYZVE NOVÝ BYDŽOV
Fotbal v kraji zve na šlágr víkendu

V Miacom krajském přeboru se odehraje teprve 4. kolo a už tu máme extrašlágr. V neděli uvítá Jaroměř novobydžovskou
Cidlinu v zápase suverénů. Tyto dva týmy jsou jediné, které mají po třech kolech devět bodů.
„Díky našemu týmovému vítězství na Slavii dojde k souboji dvou zatím neporažených týmů a utkání o aktuální první místo
v KP,“ upozorňuje trefně
Martin Michálek, kapitán Jaroměře. „Určitě to bude další z těžkých zápasů, které nás teď čekají, ale věřím, že Bydžov po
tomto zápase už nebude mít na kontě nula inkasovaných gólů a že body zůstanou v Jaroměři. Na zápas se těšíme a doufáme,
že si ho nenechají ujít ani naši fanoušci a dorazí nás v neděli povzbudit,“ připomíná, že Cidlina zatím drží impozantní skóre 10:0.
Hosté si také proto věří. „Očekávám těžké utkání se staronovým účastníkem přeboru. Domácí celek značně posílil, především Radkem Gorolem. Bude to obtížné, přesto věřím, že utkání zvládneme vítězně,“ říká kapitán Patrik Mokošín.
Kdo bude po víkendu na čele tabulky?

(fvk)
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na základě vzájemné dohody s autory.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
dopisovatelů krátit.
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ:
Foto: Lubomír Douděra
V AM Gnol III. třídě na Hradecku podlehla Cerekvice (v zeleném) Sendražicím 1:3

REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY

TOMÁŠ KABELÁČ, POSILA SLAVIE HK

Odchod z Náchoda? Už jsem nechtěl dojíždět.
Kvalita Slavie je velká.

Slavia se však netají postupovými ambicemi.
Já bych řekl, že postup hlavním cílem vyloženě není. Jak
jsem již řekl, je tu hodně mladých a nových kluků. Potřebujeme se hlavně sehrát a ukázat kvalitu, pak se můžeme bavit
o postupu a vítězství v přeboru. Ale samozřejmě, kdyby to na
konci sezony vyšlo, tak se divizi bránit nebudeme.

Hradecká Slavia se netají nejvyššími ambicemi. V období
před startem nové sezony Miacom krajského přeboru se
posílila o několik jmen. A jedním z těch vůbec nejznámějších je obránce Tomáš Kabeláč. Výborný stoper, který v posledních sezonách oblékal dres divizního Náchoda, by měl
týmu pomoci do nejvyšších pater tabulky. Svěřenci trenéra
Boučka zahájili soutěžní ročník dvěma výhrami. Ve třetím
kole však přiletěla facka od Jaroměře. „Musíme si vzít ponaučení a na trénincích stále makat na sto procent. Tým na
to má,“ uvědomuje si současný lídr defenzivy sešívaných.

Jak vnímáte rozdíl mezi divizí a přeborem?
Podle jmen bude letos přebor jeden z nejkvalitnějších za
poslední dobu. A už i výsledky na začátku sezony naznačují,
že soutěž bude hodně vyrovnaná. Ale samozřejmě ten rozdíl
mezi divizí a přeborem tam je. Hlavně v důrazu a v rychlosti
práce s míčem.

Co stálo za vaším odchodem z Náchoda?
Těch důvodů bylo více. Ale zmíním ten nejhlavnější, a to
bylo dojíždění z Hradce. Snažil jsem se, pokud mi to práce
dovolila, jezdit na každý trénink, ale cestování do Náchoda
je strašný žrout času. Na tréninky jsem vyrážel před šestnáctou
hodinou a zpět se vracel kolem půl deváté.

Sledujete zápasy Náchoda? Úvod soutěže pro něj zatím není příliš příznivý.
Samozřejmě, že sleduju. Jsem stále i s několika klukama
v kontaktu, píšeme si, voláme si skoro každý týden. Osobně
jsem se byl i podívat na prvním zápase s Kutnou Horou. Ten
tým se hodně proměnil, odešlo pár lidí a místo nich přišli dorostenci. Nemá teď takovou kvalitu, jako měl rok, dva předtím.
Uvidíme, na co to bude letos stačit, ale na postup do třetí ligy
letos asi pomýšlet nemohou. Až se však ti mladí kluci vyhrají
a budou mít o tento krásný sport zájem, tak nevidím důvod,
proč by zase nemohli bojovat o postup do třetí ligy. Vzhledem
k zázemí a všem těm lidem, co se starají o chod klubu, by se
v Náchodě měla hrát minimálně třetí liga.

Jak došlo k přesunu do hradecké Slavie? Zlákaly vás
vysoké cíle klubu?
Tím, že ve Slavii chytá můj dobrý kamarád J. Mašek, se
kterým jsem téměř v každodenním kontaktu, tak už dříve proběhlo několik rozhovorů na téma, ať se vrátím zpět do Hradce.
A když jsem teď v červnu za ním přišel s tím, že bych možná
opustil Náchod, tak na sebe nenechala nabídka dlouho čekat.
Volali jsme si hned s trenérem Boučkem, poté hned s panem
Hořeňovským a i přes drobné komplikace při přestupu se to
nakonec vyřešilo docela rychle. Ano, jejich cíle a ambice bylo
to, co mě lákalo přestoupit do Slavie. A hlavně nová motivace,
nové prostředí, noví kluci a žádné dojíždění.

Nelákalo vás hrát pod trenérem Kotalem?
Když jsem přišel za panem Vikem s tím, že bych chtěl skončit v Náchodě, tak ještě ani nebylo jasné, zda to bude trénovat
on nebo někdo jiný. Ale samozřejmě koho by to nelákalo. Co
mi říkají kluci z Náchoda, tak tréninky mají velkou úroveň a je
strašně moc znát, co pan Kotal má za sebou.

Jak se zatím v novém angažmá cítíte a jak vnímáte
svoji pozici v týmu?
Cítím se velmi dobře, jsem spokojený. I když se v létě ve
Slavii objevilo plno nových hráčů, tak máme super partu v kabině a doufám, že to bude vidět i na hřišti. Co se týče mé pozice v týmu, tak tím, že jsem tam skoro nejstarší, se budu snažit
jít vzorem těm mladším klukům jak na hřišti, tak v kabině.

Jaké máte teď fotbalové ambice?
Tou největší ambicí teď je, aby mě fotbal stále tak bavil jako
doposud. A pokud by se třeba již letos povedlo dovést Slavii
do divize, tak by to byla taková ta třešnička na dortu.
(pvh)

Úvodní dvě kola jste výsledkově zvládli, ve třetím už
přišla porážka s Jaroměří. Jak moc tahle ztráta mrzí
a čím si ji vysvětlujete?
Paradoxně jsme v prvních dvou zápasech odehráli podle představ vždy jen jeden poločas. S Kostelcem ten první
a v Chlumci ten druhý. Teď s Jaroměří jsme měli zápas pod
kontrolou celou dobu a nevyhráli jsme. Jaroměř se na nás
dobře připravila, skvěle bránila a nám chyběl klid a lepší řešení
ve finální fázi a sama nás po dvou standardních situacích potrestala. Ale je to první zaváhání, pro některé i potřebná facka,
ze které si musíme vzít ponaučení a hned v týdnu na trénincích
makat zase na sto procent.

TOMÁŠ KABELÁČ

Má současná Slavia na to, aby hrála o první místo?
Tím, že tým doplnilo plno mladých kluků z Olympie, tak
kvalita je tu velká. O tom svědčí naše tréninky, které mají velkou rychlost i důraz. Co se týče toho, jestli má na první místo, tak to ukáže až čas. Je tu hodně nových a mladých hráčů
a toho času na sehrání před sezonou bylo pro nás hrozně
málo. Ale věřím, že když si vše sedne jak má, tak tenhle tým
má určitě kvalitu na to bojovat o první místo v přeboru.

FOTBAL V KRAJI

Tomáš Kabeláč už úřaduje
v obraně hradecké Slavie.
Foto: Archiv T. K.
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Narozen: 24. února 1993
v Hradci Králové
Hráčská kariéra:
• FC HK
• Olympie HK
• Lhota pod Libčany
• Živanice
• Olympie HK
• Libčany
• Kratonohy
• Náchod a Slavia HK.
Úspěchy:
účast na ME amatérů
v Německu (2019),
vítězství v krajském
přeboru s Libčany.

REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY

DAVID HLAVA, ÚTOČNÍK ČERVENÉHO KOSTELCE

Máme dost silný a kvalitní tým. Chceme hrát nahoře
V posledních sezonách se krčili v suterénu tabulky.
V letošním ročníku by to ale chtěli změnit. Fotbalisté Červeného Kostelce mají z úvodních třech zápasů Miacom
krajského přeboru šest bodů, přičemž obě tříbodové
výhry získali na hřištích soupeřů. Naposledy na hřišti
favorizované Police nad Metují, kde před skvělou diváckou kulisou triumfovali po výsledku 4:2. U cenného skalpu
byl i útočník David Hlava, jenž spolu s dvěma zkušenými
spoluhráči nyní mužstvo jako hrající trenér povede do dalších mistrovských bitev.

DAVID HLAVA
Narozen: 2. října 1990
Hráčská kariéra:
• Červený Kostelec
• FK Náchod
• MFK Trutnov
• Sokol Provodov
• TJ Velké Poříčí
• SV Garham
(Německo)
Úspěchy:
Vyhlášení nejlepším
střelcem, TOP 11
a nejlepší hráč za jeden
uplynulý rok. Největší
úspěch a motivace
je pro něj malý syn.

Jak moc těší výhra nad jedním z favoritů letošního
ročníku?
Výhra v Polici těší hodně. Krásný počasí, skvělá atmosféra,
pěkně připravený trávník, myslím, že i dobrý fotbal a k tomu tři
body, takže co víc si přát (usměje se).
Co bylo klíčem k úspěchu?
Rozhodně zodpovědný a týmový výkon. Myslím, že jsme
si domácí skvěle načetli, perfektně se připravili na jejich slabé
stránky a z toho jsme těžili.
V tomto utkání jste byl zároveň veden jako trenér.
Je to pravda. Ale abych to uvedl na pravou míru, tak u nás
v týdnu skončil trenér a vedení přišlo s myšlenkou, že bychom
to mohli prozatím vzít já, Bártis (Petr Bárta) a Honza Škoda.
A jelikož všichni fotbal milujeme a víme, že teď tu máme skvělou
partu jak na hřišti, tak i mimo něj, tak jsme se rozhodli do toho
jít. A já jsem pod tím podepsaný, jelikož mám UEFA B licenci.

těži bychom chtěli být někde nahoře kolem 3.-5. místa. Jsme
však pokorní a všichni budeme tvrdě makat, abychom uspěli.

Domácí zápasy aktuálně budete hrát v nedaleké Rtyni.
Může to být jistá komplikace?
Neřekl bych, že by to byla vyloženě komplikace. Rtyně se
nám snaží poskytovat nejvyšší servis, co jde, a za to ji děkujeme. Rozdíl je v trochu menším hřišti, než na jaké jsme zvyklí.
Vše se ale dá vyladit, takže se uvidí. Určitě si tam najdou cestu
i diváci.

Máte do budoucna trenérské ambice u dospělých?
Jednu možnost vést mužstvo mužů jsem dostal, ale jelikož
to vše přerušil covid, tak jsem se pak rozhodl vrátit zpět domů.
Ale když by někdy taková nabídka přišla, tak bych nad tím
určitě přemýšlel. Teď jsem ale spokojený u nás, takže se nikam
nehrnu.

Vy sám jste ve třiceti letech už velmi zkušeným členem týmu. Co vaše cíle?
Chci se fotbalem hlavně bavit, předávat zkušenosti mladším a hlavně se chci co nejvíc věnovat synovi, protože od září
u nás rozjíždíme fotbalovou školičku. Aspoň si ho budu užívat
jak na hřišti, tak i mimo něj.

Červený Kostelec rozjel sezonu velmi dobře. Všech
šest dosavadních bodů máte z hřišť soupeřů...
Jsme určitě rádi, že z obou venkovních zápasů máme plný
počet. Doufám, že nám poslední zápas ukázal směr a že tím
směrem půjdeme všichni.

V jaké fázi je nyní rekonstrukce zázemí v Červeném
Kostelci?
Stavba nového stadionu je neustále v plném proudu. Už se
všichni těšíme, až vyběhneme v našem novém a opět zaplníme svůj druhý domov (usměje se).
(pvh)

Bude letos tým hrát v tabulce výše než v posledních
sezonách?
Máme dost silný a kvalitní tým, začlenili jsme i mladé kluky,
takže doufám, že se minulé sezony nebudou opakovat.
Tým posílil váš bratr Lukáš, který poslední sezony
odehrál v divizním Náchodě. To je velká posila...
Určitě. V Náchodě nasbíral spoustu zkušeností a rozhodně
je přínosem pro tým. Vždycky je znát, když přijde někdo, kdo
hrál vyšší soutěž. Ale to stejné platí i o Šádem (Honza Škoda).
Oba jsou velký přínos jak do kabiny, tak i na hřiště.

V Červeném
Kostelci se
David Hlava
nově potkává
s bratrem
Lukášem.

Co osobně čekáte od letošního přeboru a jaké má
Červený Kostelec ambice?
Já abych pravdu řekl, tak hlavně doufám, že se bude už
konečně normálně hrát celou sezonu, protože tyhle pauzy jsou
šílené jak pro nás hráče, tak pro fanoušky, ale hlavně pro celou
mládež. Očekávám, že o postup se bude rvát tak 4-5 týmů. My
máme určitě ambice dojít co možná nejdál v poháru a v sou

FOTBAL V KRAJI

David Hlava chce pomoci
Červenému Kostelci zpět
do špičky krajského přeboru.
		
Foto: Archiv FVK

Foto:
Archiv L. H.
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JAN VRABEC, TRENÉR NEPOLIS

Sráží nás odchody hráčů a individuální chyby
Před sezonou nastalo v jejich kádru doslova zemětřesení. Mužstvo Nepolis zahájilo nový soutěžní ročník v AM
Gnol 1. A třídě bez pěti hráčů základní sestavy. A na jeho
výkonech a výsledcích je to pochopitelně znát. Nyní se
Jilemnický a spol. budou muset se složitou situací poprat.
„Hráče sháníme, ale v našem regionu to není vůbec jednoduché,“ lamentuje trenér Jan Vrabec. Jaké má s týmem
letos cíle?

Úvod sezony vám výsledkově nevyšel, přičítáte to velkým změnám v týmu?
Jednoznačně. Odešlo nám v podstatě pět hráčů základní sestavy, takže důvod je zřejmý. Dva jsou nyní v Chlumci,
jeden v Jičíně a bratři Batelkovi neměli aktuálně na fotbal čas,
takže odešli i oni.
Jak jste řešili velký odliv hráčů?
Zatím přišel z Lužce brankář Martin Šafařík, jelikož nám
vypadl i gólman Finke, který nyní jezdí hodně pracovně
do zahraničí. A asi po půl roce začal opět hrát Martin Tlustý.

Na hřišti Náchoda B padly Nepolisy vysoko 0:8.
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

V Třebechovicích jsme prohráli 1:3, tam to bylo ještě relativně v pohodě, ale v Náchodě jsme kvůli individuálním chybám zcela propadli (prohra 0:8). Co ale máme zprávy, tak teď
to s hráči není růžové skoro nikde.

Plánujete tým v průběhu sezony posílit?
Určitě, hráče sháníme, ale tady v regionu to není vůbec
jednoduché. Na pár kilometrech je tady těch mužstev zkrátka
hodně.

Vaši někdejší hráči Lukáš Pánek s Jakubem Mrázkem
přestoupili do Chlumce nad Cidlinou. A první z nich už
nastoupil i v České fotbalové lize za „A“ mužstvo.
Ano, oba dostali nabídku jít do přípravy. Pánkovi je pětatřicet a sám říkal, že je to jeho poslední šance. Přes zimu na
sobě hodně pracoval, doslova proběhal dvoje boty, začal
na sobě makat. Je to cílevědomý hráč, takže by mohl dostat
šanci i v prvním týmu. Lukáš Mrázek se v prvním zápase
sezony zranil, takže mu přeji, aby se hlavně brzy vrátil na trávník.

Na jakých postech vás aktuálně nejvíce tlačí bota?
Nejvíce nám chybí hráči v záloze, a to je v téhle soutěži
hodně znát. Na druhou stranu nás ale zatím sráží hlavně individuální chyby.
Asi budete mít letos poněkud skromnější sezonní cíle.
Je to tak?
Určitě. Chceme se pokusit udržet 1. A třídu. Když to nepůjde, tak se nedá nic dělat, ale nechtěli jsme dělat nějaké
razantní kroky a odhlašovat soutěž. Budeme se snažit zachránit
i s vlastními hráči a mladými kluky z dorostu.

Jakým herním stylem byste se v této sezoně rádi
prezentovali?
Po odchodu několika hráčů nyní o žádném herním stylu
nemůže být řeč. Musíme hlavně odstranit zbytečné individuální chyby. To je základ úspěchu.
(pvh)

Projevuje se podle vás na kvalitě soutěže dlouhá
pauza?
Hráli jsme zatím jen dva zápasy, takže těžko soudit.
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DANIEL BARTÁK, ÚTOČNÍK ŽELEZNICE

Fanoušci? Velká výhoda! Máme skvělou podporu
Želenice už třetím rokem patří k hlavním aspirantům na
postup z JAKO I. B třídy. Jenže kvůli nedokončeným sezonám se nepostupovalo, proto by tým z Jičínska rád
o postup zabojoval letos. Do týmu zkušeného trenéra Vladimíra Blažeje patří i pětadvacetiletý odchovanec místního klubu Daniel Barták.

Jak jste spokojen se vstupem do nového ročníku I. B
třídy?
Myslím, že je brzy na nějaké hodnocení po třech odehraných zápasech, ale zatím se držíme na vrchu tabulky s minimální ztrátou, takže můžeme být celkem spokojeni.
V posledním odehraném utkání jste vyhráli v Žacléři
až na penalty, těžký duel?
Ano, Žacléř je na domácím hřišti nepříjemný, důrazný soupeř, i když šancí na výhru v základní hrací době jsme si vypracovali dost. Se dvěma body za výhru na penalty jsme po
dlouhém výletu na hory asi nakonec spokojeni.

Železnice myslí na postup do I. A třídy.

Foto: Archiv FVK

Má podle vás tým na vyšší soutěž?
Myslím, že ano.

Jak se na hřišti cítíte? Je stále znát dlouhá pauza?
Vracím se po zranění, takže na hřišti to ještě není úplně
ono. Pauza byla dlouhá, ale myslím, že už se od covidové pauzy odehrálo dost fotbalu na to, aby se ještě projevovala.

Koučuje vás zkušený trenér Vladimír Blažej, jak se
vám pod ním hraje?
Hraje se mi pod ním dobře, tréninky jsou zábavné, což
ukazuje obvykle vysoká účast. Trenérovi zkušenosti a zápal do
fotbalu se na týmu určitě pozitivně projevují.

Železnice patří mezi elitní týmy soutěže. Máte ambice
na postup?
Rozhodně, máme kvalitní, dostatečně široký a zkušený
tým na to, abychom bojovali o postup. Pořád nás trochu mrzí
zrušené poslední dvě sezony, ve kterých už jsme o postup
bojovat mohli. O to máme větší motivaci potvrdit to tento rok.
Hodně napoví následující tři zápasy, které hrajeme s dalšími
adepty na vrchní příčky Miletínem, Novou Pakou a Vrchlabím.

Jaké jsou vaše osobní fotbalové ambice?
Hrát fotbal, dokud bude sloužit zdraví a bude mě bavit.
Ve vašem týmu se skvěle prolíná dravé mládí a zkušenost, souhlasíte?
Souhlasím, myslím, že se v Železnici vždy dařilo zapracovat
do týmu mladé hráče.
V Železnici na fotbal chodí hodně diváků, jak moc vám
v domácích zápasech pomáhají?
Velká výhoda v domácích zápasech, v Železnici je na fotbale tradičně dobrá atmosféra. Fanoušci s námi v hojném počtu
jezdí také na venkovní zápasy, jako třeba na minulý zápas do
Žacléře, za to mají můj obdiv.
Jak jste si užili letošní Lázeňský pohár, který se hrál
u vás doma?
Čtvrté místo je asi zklamáním, na přípravném turnaji několik týdnů před pohárem jsme hráli ve velmi dobré formě a porazili týmy z vyšších soutěží, pak ale přišla za mě trochu zbytečná
tréninková pauza a tým z formy vypadl. Doprovodný program
lázeňáku se však vydařil skvěle, což už je taková tradice.
Co jste říkal na rychlý konec pražských S v předkolech
Ligy mistrů?
Sparta měla těžko hratelného soupeře a asi málokdo čekal, že Monako vyřadí. Soupeř Slavie si to po prvním smolném
zápase z pohledu Pražanů venku zkušeně pohlídal a zaslouženě postoupil. Ukázal, že účast v Lize mistrů v minulém roce
nebyla náhoda.
(vek)

Daniel Barták (v modrém) by rád s Železnicí zaútočil na postup
do I. A třídy.
Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová
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DOMINIK BLAŽKO, GÓLMAN MALŠOVIC

Odloženo. Jeden z našich hráčů ženil
a na svatbu šla polovina kádru
Na úvod sezony jste prohráli 0:4 na hřišti rezervy hradecké Slavie, co rozhodlo?
Myslím si, že bylo jasně vidět, že Slavia byla trochu jinde.
Hlavně ohledně fyzičky a sehranosti. K prohře také hodně přispěl náš laxní přístup při bránění standardních situací.

V krajských soutěžích jsou odehrána už tři kola. Celek
Malšovic je v JAKO I. B třídě však výjimkou, když má ve
statistikách pouze jeden duel. V druhém kole nemohl
nastoupit kvůli svatbě svého hráče, kam mířila většina
týmu, v tom minulém zase nemohl přijet soupeř. Malšovice
tak na podzim budou dohrávat dva odložené duely. Gólman
Dominik Blažko po prohře v úvodním kole 0:4 s rezervou
hradecké Slavie věří, že se tým zvedne a v následujících
zápasech se rozjede. O víkendu na Malšovice čeká derby
se Stěžery.

Další dva vaše zápasy byly odloženy, proč?
Zápas druhého kola jsme potřebovali odložit, protože jeden z našich hráčů ženil a na svatbu šla polovina kádru, to
jsme nemohli odehrát (směje se). Další odložený zápas byl
kvůli klukům z Předměřic, kteří by nedali tým dokupy.
Jaké jsou letošní ambice Malšovic?
Ambice nejsou nijak velké, budeme rádi za klidný střed
tabulky. Chceme si zápasy hlavně užívat, prostě se bavit fotbalem.
Co vaše fotbalové cíle?
Ty bohužel skončili úrazem páteře. Teď jsem hrozně rád
tam, kde jsem. Je super, že můžu chytat.
Poznamenala dlouhá pauza a druhá nedohraná sezona nějak malšovický kádr?
Určitě ne. Myslím, že pokračují naprosto všichni, navíc přišli
i noví kluci.
Jaká je v Malšovicích parta, kolik se vás schází na tréninky?
Nikde jsem lepší partu, než je u nás v Malšovicích, neviděl.
Na tréninky se nás schází různě, záleží na pracovních povinnostech. Chodí nás v rozmezí 10 až 15 lidí.
Co říkáte na kvalitu I. B třídy, kde se obměnilo více
týmů?
Jsem hrozně rád, že máme v soutěži nové týmy. Rozhodně
to zvýší atraktivitu soutěže, která je poměrně kvalitní. Budu zvědavý, jak se bude dařit nováčkům.
Kdo je podle vás kandidátem na titul ve vaší soutěži?
Podle mě se o to budou prát Stěžery a rezerva Slavie. Oba
týmy vypadají na začátku sezony hodně silně.
V příštím utkání na domácím hřišti hostíte Stěžery. Co
od derby očekáváte?
Samozřejmě z toho mám trošku strach. Oni jsou sice nováček soutěže, ale odehrané zápasy ukázaly, že mají velkou
kvalitu. Bude to pro nás velmi těžké utkání.
Hradec letos bojuje v první lize. Jak jeho počínání sledujete? Co říkáte na vstup do sezony?
Přiznám se, že českou ligu tolik nesleduji. Vím, že na začátku sezony sbírají remízy. Samozřejmě jim přeji ať první ligu
udrží. Až bude nový stadion, rád se půjdu podívat.
Máte nějakého oblíbeného brankáře, ke kterému
vzhlížíte?
Vždycky se mi nejvíc líbil Iker Casillas.
(vek)

Dominik Blažko je dlouholetým gólmanem kádru Malšovic.
Foto: Archiv D. B.
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MICHAL VALTR, GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR

Personální změny nelze dělat řeznickým způsobem
Nástupcem Jana Paulyho mladšího v roli generálního sekretáře fotbalové asociace se stal Michal Valtr. Vybral si ho
nový předseda Petr Fousek.
„Věděl jsem, že to nemůžu dělat s každým, a postupně
jsem došel k názoru, že chci oslovit Michala,“ vysvětlil
Fousek, proč oslovil muže, s nímž se dobře zná - a to především ze společného vedení organizačního výboru ME
do 21 let v roce 2015, které pořádalo Česko.
„Můj první dojem z lidí je velmi pozitivní,“ pronesl Valtr.
O čem ještě pár dnů po svém nástupu do funkce mluvil?

O nabídce
„Dlouhou dobu jsme to s Petrem Fouskem probírali, rozhodnutí bylo zvážené po několikatýdenních rozhovorech. Vím, co
ta funkce přináší. Mám svou vizi, jakým způsobem FAČR organizačně vést k cíli, který jsme si předsevzali. Chceme zvednout
důvěryhodnost FAČR.“
O předchůdci
„Nevím, co dělal můj předchůdce. Nedokážu to vyhodnotit
a ani nechci. Mám svou vizi, kterou jsme si ujasnili s panem
předsedou. Nechci se srovnávat.“
O personálních otázkách
„Cítím změnu klimatu. Seznamuji se s lidmi, vím, že tahle funkce nejde dělat řeznickým způsobem. Může to vyplývat i z toho,
že mají nového generálního sekretáře. S každým se chci potkat a s každým jednám na rovinu.“

Michal Valtr, nový generální sekretář asociace.

Foto: FAČR

O prvních dnech
„Práce mám požehnaně, ale těšil jsem se na to. Našel jsem
svoje věci, které mě hodně motivují. Jsem rád, že výkonný výbor schválil změnu organizační struktury FAČR, což je první
velký krok. Na to navazuje změna interních pravidel, je tam
organizační řád, pracovní řád. Aby se procesy zefektivnily.
Vypadává už na mě spousta věcí, které buď nebyly dotažené
do konce, nebo byly neefektivní.“
O struktuře asociace
„Stará struktura rozdělovala FAČR do čtyř segmentů a měla
čtrnáct nebo patnáct ředitelů. To je model, od kterého odstupujeme. Společně s centralizací bude svaz rozdělený na dvě
části. Jedna bude sportovní (technický ředitel) a druhá bude
zahrnovat obslužné procesy, jako jsou finance, právo, komunikace, logistika. Je to primárně o správném fungování, ale
přinese to úspory. V mých očích to byl nepochybně jeden
z mých volebních cílů. Aktuálně se všechny směry sbíhají ke
generálnímu sekretáři a předsedovi. Směřuje to k modernímu
řízení asociace a navíc mi to pomáhá k tomu, aby mi nic neuniklo. Abych nebyl v minulé decentralizované pozici, že bych
nevěděl, co se děje ve třetí, čtvrté části.“
(fvk)

Michala Valtra si do funkce vybral předseda Petr Fousek
Foto: FAČR
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SK Týniště nad Orlicí, účastník AM Gnol I. A třídy.
Foto: Miloš Kittler

V Miacom krajském přeboru padl doma
Rychnov s Policí 0:4.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Solnice zvítězila v A třídě na hřišti Kunčic 4:1.
Foto: Eva Šebová

V 1. kole Mol Cupu podlehl divizní Náchod druholigové Chrudimi 0:2.
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý
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Rezerva Náchoda rozstřílela v A třídě Nepolisy 8:0.
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

V Antolin Lipovka okresním přeboru Rychnovska
porazilo béčka Spartaku Rychnov tým Deštného
jasně 8:2. Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

JAN VOBEJDA, KAPITÁN HRADECKÉ REZERVY

Tři body? Měli jsme jich teď mít minimálně sedm
Vstup do sezony jim nevyšel. Rezerva FC Hradec Králové
z úvodních tří kol České fotbalové ligy vytěžila jen tři body,
přičemž prohrála oba dva dosavadní domácí duely. Zklamání neskrývá ani kapitán týmu Jan Vobejda, v šestadvaceti
letech už poměrně zkušený hráč, který patří k pilířům základní sestavy. „Věřím, že se nám začne dařit i výsledkově
a dostaneme se výše,“ burcuje záložník, jenž má v dresu
Votroků na kontě i jeden prvoligový start.

určitě složité, že se kvůli covidu nedohrála dvakrát za sebou
sezona, takže jim chybí zápasová praxe, jinak by jich třeba pár
již nakouklo do áčka.

V realizačním týmu působí i Pavel Krmaš, bývalý ligový
fotbalista. Jak se vám s ním spolupracuje?
„Krmiho“ znám ještě jako spoluhráče z áčka, kde jsme spolu působili. Spolupracuje se mi s ním skvěle. Je to skvělý trenér, hlavně pro naši defenzivu, mladým klukům dokáže poradit
a jeho zkušenosti jsou k nezaplacení.

Jak moc mrzí poslední porážka 2:3 s Brozany?
Ztráta nás mrzí hodně. O to víc, že jsme hráli v domácím
prostředí. Chtěli jsme potvrdit výhru z Teplic, ale bohužel jsme
si zápas prohráli sami.

Kde by se Hradec B měl v tabulce ČFL pohybovat?
Chtěli bychom hrát v horní polovině tabulky. Začátek nám
sice výsledkově nevyšel podle představ, ale věřím, že se nám
začne dařit i výsledkově a dostaneme se výše.

Vedli jste o dvě branky. Čím si výpadek vysvětlujete?
Bohužel jsme druhý poločas nedokázali využít ani jednu
stoprocentní šanci a odskočit na rozdíl dvou branek. Poté
jsme lacině inkasovali vyrovnávací gól. Soupeř měl hodně zkušených hráčů a i proto si zkušeně došli pro penaltu, která podle mě být neměla.

Jak náročné je pro vás skloubit aktivní hraní v třetiligovém celku se zaměstnáním?
Není to velký problém. V práci si to dokážu zařídit a skloubit
s tréninky. Takže úplně v pohodě. Takto to má většina hráčů
v ČFL.

Spokojenost s dosavadním průběhem panovat zatím
rozhodně nemůže.
Spokojení určitě nejsme. Hlavně kvůli tomu, že jsme prohráli oba domácí zápasy, i když s Boleslaví i Brozany jsme
si zasloužili více. Z těchto tří zápasů jsme měli mít minimálně
sedm bodů.

Jaké máte fotbalové cíle a vyhlídky? Nepokukujete
třeba i po vyšší soutěži?
Žádné cíle si již nedávám, chci hlavně být zdravý a užívat si
fotbal. Pokud by ale nějaká nabídka z vyšší soutěže přišla, tak
bych ji zvážil.

Vy sám jste kapitánem mužstva. Jak v šestadvaceti
letech vnímáte svoji roli v týmu?
Měl bych především klukům pomáhat svými zkušenostmi
na hřišti i v kabině. Přeci jen máme mladý tým a přesun z dorostu do chlapského fotbalu není nic jednoduchého. Měli by
na nás zkušenějších hráčích vidět, jak se chlapský fotbal hraje
a učit se od nás.

Koho v letošní ČFL favorizujete?
V naší skupině žádného velkého favorita, který by měl odskočit, nevidím. Myslím, že to bude velmi vyrovnaná soutěž.
Pokud ale mám někoho zmínit, tak řeknu Zápy, které se dlouhodobě držely v popředí tabulky.
Sledujete výkony hradeckého A mužstva? Jak si povede v první lize?
Výkony A mužstva byly sympatické a rozhodně měly přinést více bodů. Kluci doplácejí na neproměňování šancí. Věřím, že brzy vyhrají a v lize se nakonec udrží.
(pvh)

Jakou budoucnost současný kádr hradecké rezervy
má?
Určitě jsou u nás v mužstvu kluci, kteří mají předpoklady
dostat se výše. Potřebují jen čas a oťukat si ČFL, která je co se
týče důrazu ideální začátek pro přechod z dorostu. Je pro ně

JAN VOBEJDA
Narozen: 5. ledna 1995
v Hradci Králové
Hráčská kariéra:
• Hradec Králové
• Litoměřicko
• Převýšov
• Hradec Králové
Úspěchy: Postup s A
mužstvem Hradce
Králové do první ligy,
jeden ligový start.

Hradecká rezerva má letos velmi mladý kádr.
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Jan Vobejda je nejzkušenějším hráčem hradeckého
béčka				 Foto: fchk.cz
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PETR ZIERIS, HRÁČ A SPORTOVNÍ MANAŽER TRUTNOVA

Tým má na daleko víc, než je momentální realita
Ve úvodních třech zápasech divize C dali fotbalisté Trutnova pouze dvě branky a po třech porážkách mají na svém
kontě nula bodů. Oba góly vstřelil jeden z nejzkušenějších hráčů týmu Petr Zieris, který věří, že se tým probudí, protože podle jeho slov má na víc. Zieris za sebou má
bohatou kariéru, když okusil dvě nejvyšší nejvyšší soutěže
u nás. Dlouho působil ve druholigovém Varnsdorfu, se kterým se mu povedlo vybojovat titul. Kromě aktivního hraní
je v současné době v Trutnově i sportovním manažerem.

být v první řadě zachránění - co bude do plusu, bude paráda.

Máte za sebou bohatou kariéru, zahrál jste si první
i druhou ligu, na co nejraději vzpomínáte?
Vzpomínek a příběhů je strašně moc. Když vypíchnu dva,
tak je to určitě, že jsem byl součástí týmu Liberce, který získal
ligový titul. Pozorovat a vidět tu atmosféru, to nastavení hlav
hráčů, kteří si pro to na hřiště šli, bylo neuvěřitelné. Druhý zážitek je určitě, když jsme postoupili z Varnsdorfem do ligy. Bohužel jsme ji pro nedostatek financí nemohli hrát. Tu euforii
bych přál každému zažít. S nejmenším rozpočtem v soutěži
a skromnými podmínkami postoupit přes týmy Zlína, Opavy
atd., bylo něco neskutečného. Jako ty oslavy potom.

Ze vstupem do soutěže v Trutnově spokojenost panovat nemůže, kde vidíte hlavní příčiny tří proher?
Spokojenost určitě není, představovali jsme si to trošku
jinak, i když jsme věděli, že nás čeká těžký začátek. Příčin je
několik, zvýšit tlak na balon, být nebezpečnější kolem vápna,
vyvarovat se jednoduchým ztrátám, zvýšit agresivitu. Mluvíme
o tom, probíráme to. Potřebujeme v zápase vstřelit první branku, aby to z týmu spadlo. Nehrajeme na nějakou deku nebo
něco takového. Prostě to bereme tak, jak to teď je a jdeme dál.

Co říkáte na současnou kvalitu divize?
Divizi hraju třetím rokem, co jsem se vrátil. Musím říct, že
každým rokem jde kvalita výš. Mladší kluci dozrávají ve zkušené chlapy, což je na kvalitě znát. Myslím si, že spousta kluků,
kdyby si to trošku přeházela v hlavách, má na daleko víc než
právě divizi. Ve spoustě týmech jsou hráči, co prošli větším
fotbalem, kvalita tam určitě je.

Co je potřeba do dalších zápasů zlepšit?
Důležité je si uvědomit, že jsou daleko větší problémy v životě, než prohrát tři zápasy, i když to samozřejmě mrzí. Každý
sám musí vědět, v čem dělá chybu v jednotlivých situacích
a přemýšlet o nich, ale říkám, je super, že na tom všichni chtějí
pracovat a mluvíme o tom. Jdeme dál od zápasu k zápasu
a věříme, že se to zlomí.

Jaké jsou v Trutnově podmínky pro fotbal?
Podmínky v Trutnově máme naprosto parádní. Každý má
co potřebuje.
V příštím kole vás čeká domácí derby s Náchodem,
co od duelu očekáváte?
S Náchodem čekáme vyrovnaný zápas, do kterého půjdeme s tím, že budeme chtít tu nepříznivou sérii zlomit.

Jak moc poznamenala dlouhá přestávka trutnovský
kádr?
Kádrově nás nepoznamenala skoro vůbec. Hrajeme to
se svými odchovanci, plus jsme to doplnili o Máru Rajnocha
a Kubu Slavíka, kteří mají velkou kvalitu. Bohužel je tam znát
spíše ten herní výpadek, ale to řeší všichni, takže to není žádná
omluva.

V Trutnově působíte i jako sportovní manažer, co
všechno vaše práce obnáší?
Před nějakou dobou mne oslovili pan Ticháček s panem
Matěnou, jestli bych nechtěl vstoupit i do této funkce. Zatím
poznávám, co fotbal obnáší i z té druhé stránky. Jde o nějaké
celkovém nastavení vývojového systému klubu s co největším
využitím vlastních hráčů a trenérů. Hledání hráčů, přestupy,
jednání s ostatními týmy. Ze všech týmů, kde jsem byl, a trenérů, kteří mě trénovali, jsem se snažil něco vzít a udělat si vlastní
obrázek, jak by to mělo správně fungovat.
(vek)

Změnily se po třech úvodních prohrách cíle pro letošní
sezonu? Kde by se měl Trutnov pohybovat?
My si před sezonou nedáváme nějaké přehnané cíle.
Chceme hrát klidný střed tabulky, ale všichni sami cítíme, že
ten tým má na daleko víc, než je momentální realita. Chceme

Petr Zieris (kapitán v bílém) věří, že se Trutnov po nepovedeném vstupu do soutěže zvedne a bude hrát klidný střed tabulky. Foto: MFK Trutnov
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DAVID LINDR, TRENER PŘÍPRAVKY HRONOVA

Sešla se nám skvělá parta kluků.
Chceme, aby se bavili

V Hronově se trenér David Lindr stará o ty nejmenší.
Se svými kolegy se snaží k fotbalu přilákat nové naděje
a vybudovat u nich lásku ke sportu.

krátké době, kdy se opět může provozovat kolektivní sport
je vidět, jak se děti zlepšují. Samozřejmostí je euforie po vyhraném zápase.

Jak velkým problémem byly dvě dlouhé „covidové“
přestávky pro mladé fotbalisty?
Myslím, že téměř roční pauza naše nejmenší poznamenala
celkem značně. Téměř úplně se zastavil jejich sportovní vývoj.
Doufám, že se nám podaří vše brzy dohnat.

Jak kvalitní podmínky k výchově talentů v Hronově
jsou?
Co se týče materiálních podmínek, tak si v Hronově nemáme na co ztěžovat. Vedení klubu nám vždy vychází vstříc.
Nedočkavě nyní vyhlížíme rekonstrukci našeho stadionu, po
které by se z našeho zastaralého stadionu, měl stát moderní
fotbalový stánek.

Snažili jste se během pauzy udržovat děti u sportu?
Vzhledem k tomu, že trénujeme úplně nejmenší děti,
komunikovali jsme přes rodiče. Posílali jsme rodičům videa,
kde se mohli inspirovat a s malými talenty doma trénovat.
Ohlasy ale nebyli nikterak veliké.
Ubyly děti právě kvůli zmiňované vynucené přestávce?
V naší kategorii nastal opačný efekt, ale u starších kategorií
k určitému úbytku došlo.

Pořádáte během léta nějaké akce?
V létě proběhlo víkendové soustředění, při kterém jsme
stanovali s dětmi přímo na fotbalovém hřišti. Soustředění se
účastnili i všichni rodiče, což považujeme za velmi přínosné,
protože děti vidí, že mají v rodičích oporu. V rámci soustředění
jsme sehráli několik zápasů. V tréninkovém úsilí jsme nepolevili ani o prázdninách. Tréninky probíhají dvakrát týdně.

Co je vaším hlavním cílem při výchově mladých talentů?
Našim hlavním cílem je především to, aby sport děti bavil.
Snažíme se jim to zpestřit nejrůznějšími hrami. Důležitá je také
sociální rovina. V Hronově se nám sešla skvělá parta kluků,
u kterých je vidět nadšení a za to jsme moc rádi.

Jak těžké je v dnešní době přilákat děti k fotbalu?
V dnešní době je to pro nás velmi těžké, jelikož je velká
konkurence v jiných sportech. Jsme malé město a je tu velká
škála různých sportovních aktivit. Děláme nábory ve školkách
a ve školách.

Na co se v tomto věku nejvíce zaměřujete?
Chceme u dětí vzbudit lásku k pohybu jako takovému. Fotbal je kolektivní sport, proto klademe důraz také na to, aby
v týmu panovala dobrá nálada a aby děti držely pospolu.

Bude začínat nová mistrovská sezona, věříte, že se letos dohraje?
Jsem o tom pevně přesvědčený. Nemůžeme si dovolit znovu zakázat sportovní aktivity našim dětem.

Co vám při tréninku či zápase vašich svěřenců udělá
největší radost?
Největší radost nám dělá to, když vidíme zlepšení. I po tak

Máte nějaký trenérský vzor?
Jsem „trenér“ tatínek amatér a nedovoluji si vyslovit jaký
koliv trenérský vzor.
(vek)

V Hronově se snaží vychovat nové nadějné fotbalisty už od těch nejmenších. 		
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Rychnovsko

Kostelec zvládl duel béček - doma zdolal Rychnov
Antolin Lipovka OP II. třídy
3. kolo

FC Roveň
- 1. FC Rokytnice v O. h.
3:1 (0:1)
..................................................................................
66 diváků. R: Reichl Petr

Antolin Lipovka OP III. třídy
3. kolo

SK Albrechtice nad Orlicí
- FC Zdelov 1963
2:3 (1:1)
..................................................................................
90 diváků. R: Bogdan Michal - Vodička
Antonín, Nosek Martin.

SK Týniště nad Orlicí
- TJ Baník Vamberk B
4:2 (0:0)
..................................................................................
49 diváků. R: Plocek Luboš - Knapek
Jaroslav.

Sportovní klub Přepychy
- TJ Sokol Kostelecká Lhota 2:0 (1:0)
..................................................................................
44 diváků. R: Erben Filip - Vrána Jan,
Bolehovský Lukáš.

Sokol Voděrady
- SK Petrovice n.Orlicí
3:1 (1:0)
..................................................................................
44 diváků. R: Moravec Miroslav - Nosek
Milan.

FK Kostelec nad Orlicí B
- FC Spartak Rychnov nad Kněžnou B
2:0 (0:0)
..................................................................................
50 diváků. R: Hrubý Miloš - Jindáček Milan, Chaloupka Jakub.

SK Dobré - TJ Velešov
Doudleby nad Orlicí B
3:2 (0:2)
..................................................................................
65 diváků. R: Jedlinský Miroslav - Šebesta Jakub.

SK Dobruška B
- Sportovní klub Solnice B
0:1 (0:0) Pen: 1:4
..................................................................................
50 diváků. R: Machač Libor - Jedlinský
Luboš, Broulík Miroslav.
FK Deštné v O.h.
- TJ Sokol Černíkovice
3:2 (0:0) Pen: 4:2
..................................................................................
85 diváků. R: Jedlinský Miroslav - Jedlinský Jakub, Broulík Miroslav.
Velešov Doudleby nad Orlicí A
- AFK Častolovice A
5:6 (3:5) Pen: 4:5
..................................................................................
65 diváků. R: Steklík Lukáš - Plocek Luboš, Nedvídek Miroslav.
Sokol Lukavice - TJ Lokomotiva
Borohrádek
2:0 (1:0)
..................................................................................
85 diváků. R: Jedlinský Luboš - Erben
Filip, Bolehovský Lukáš.

FC Labuť Rychnov n. Kn.
- FO Křovice
3:5 (2:2)
..................................................................................
45 diváků. R: Bogdan Michal - Slavkay
Jan.
Sokol Žďár nad Orlicí
- TJ Sokol Křivice
1:0 (0:0)
..................................................................................
68 diváků. R: Jindáček Milan - Hrubý
Miloš.

Antolin Lipovka OP IV. třídy
3. kolo

AFK Častolovice B - Start Olešnice
v Orlických horách
12:0 (8:0)
30 diváků. R: Merbs Rudolf - Doskočil
Lukáš.
FC České Meziříčí B - Sportovní
klub Přepychy B
12:0 (3:0)
..................................................................................
125 diváků. R: Špaček Ladislav.
FC Domašín - Sokol Slatina
nad Zdobnicí
3:5 (2:3)
..................................................................................
13 diváků. R: Knapek Jaroslav.
Sokol Kostelecká Lhota B
- Sokol Javornice B
5:0 (3:0)
..................................................................................
40 diváků. R: Falta Jakub - Nosek Milan.
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TABULKY
OP II. třídy
1. Kostelec B
2. Doudleby
3. Častolovice
4. Borohrádek
5. Lukavice
6. Solnice B
7. Deštné
8. Rychnov B
9. Dobruška B
10. Zdelov
11. Černíkovice
12. Albrechtice
13. Přepychy A
14. K. Lhota A

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3

9:3
12:9
10:7
6:3
5:3
4:4
8:12
9:5
4:5
8:10
3:5
5:8
3:6
1:7

9
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
0

0
1
1
0
1
2
1
0
0
0
1
0
0
0

0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
1
1
2

2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2
1
1
2

6:4
2:0
5:3
7:6
3:2
3:3
1:2
3:5
2:4
1:4

6
6
5
3
3
3
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

3
2
3
3
3
2
2
2
3
2
3

3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
1
1
1
2
2
3

28:5
7:2
8:6
8:8
16:6
13:6
5:3
4:3
2:12
5:22
1:24

9
6
6
6
3
3
3
3
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OP III. třídy
1. Dobré
2. Žďár
3. Týniště B
4. Křovice
5. Voděrady
6. Doudleby
7. Křivice
8. Labuť
9. Vamberk B
10. Petrovice

OP IV. třídy
1. Častolovice B
2. Čermná
3. Rokytnice
4. Slatina
5. Č. Meziříčí B
6. Domašín
7. K. Lhota B
8. Roveň
9. Javornice B
10. Přepychy B
11. Olešnice
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Trutnovsko

Jákl z Vítězné sestřelil čtyřmi brankami Podhůří
OP MUŽI SKUPINA „A“
TJ Strážné - TJ Sokol
Bílá Třemešná
2:2 (1:1) Pen: 2:1
..................................................................................
B: Najman, Zárybnický - Kubelka David,Jákl Martin. R: Smola. ŽK: 3:3. Div: 50.
Za pěkného počasí se hrál v Dolní
Branné velmi pěkný zápas. V prvním
poločase bylo lepší mužstvo Strážného
a také se ujalo v 19. min. vedení. Ale
hned v 23. min. Třemešná vyrovnala.
Díky tomu že domácí nevyužili několik
dalších šancí šlo se do kabin za nerozhodného stavu.
Druhý poločas se hra vyrovnala ale
domácí ale domácí se v 55. min. ujali
vedení. Již to vypadalo na vítězství Strážného ale v 89. min. Třemešná srovnala
na 2-2 a šlo se na penalty. V těch byli
šťastnější domácí a vybojovali si 2 bod.
Sokol Vítězná
- TJ Jiskra Podhůří
5:3 (2:1)
..................................................................................
B: Jákl 4, Tomášek - Šebela, Peterka pk.,
Příbramský. R: Nývlt L. ŽK: 1:1. Div.: 40.
Hosté se dostali do vedení již v 5. min.
po nedorozumění v domácí obraně,

OP MUŽI SKUPINA „B“
TJ Sokol Staré Buky - Fotbal Club
Mladé Buky
2:2 (1:1) Pen: 3:4
..................................................................................
B: Smrček, Andrle - Šulitka, Kahoun.
R: Tryzna. Bez karet. Div.: 60.
V buckém derby za úmorného vedra
nastoupily domácí bez několika hráčů,
v prvním poločase se hosté ujali vedení,
domácí ovšem mohly vyrovnat z PK, ale
Knap selhal. Povedlo se to až Smrčkovi,
a tak se šlo do kabin za stavu 1:1.
Ve druhém poločase se podařilo domácím překlopit vedení na svoji stranu
krásnou brankou Andrleho, vedení Sokolíci ovšem neudrželi a po standardce
vyrovnal Kahoun. Penalty už jsou loterie,
domácí měli možnost 2x rozhodnout,
ale selhali a tak druhý bod putuje do
Mladých Buků.
FK Poříčí u Trutnova - Sportovní
klub MFC Svoboda
2:0 (1:0)
..................................................................................
B: Scheuer, Killar. R: Wiesner. ŽK: 1:1. Div.: 60.
Do utkání lépe vstoupili hosté, ale
několik slibných brejků pro ně úspěšně
nezakončili a nedostali se do důležitého vedení. Naopak domácí nejdříve
z přímého kopu nastřelili břevno a pak
utěšenou střelou z 25-ti metrů Scheuer
dostal domácí o branku napřed. Hosté
o trochu víc dělali hru, přesto paradoxně
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domácí si poté vytvořili několik šancí
ale s jejich proměňováním byli na štíru
ale přesto se jim podařilo v rozmezí 33.
a 43. min. výsledek otočit a jít do kabin
s vedením 2:1.
Na začátku druhé půle si domácí
vytvořili během dvě 100% šance, ale
opět z toho nic nebylo. Nakonec se jim
přece jen v rozmezí 59. a 64. min dvě
šance podařilo využít a jít do trháku,
ale to bychom nebyli my, abychom zápas ještě nezdramatizovali a v 85. a 87.
min nejdříve z penalty a poté po chybě
v obraně snížili hosté na rozdíl jedné
branky.
Hosté poté ještě zahrozili a mohli
dokonce vyrovnat, ale domácí podržel
brankář a vyrovnání nedovolil. V 90. min
domácí Dan Jákl střelecky dobře naladěný přidal v zápase svůj 4 gól a rozhodl
o vítězství 5:3.
SK Spartak Hajnice - TJ Tatran
Hostinné
3:3 (2:1) Pen: 2:3
..................................................................................
B: Chromý, Poláček (pen.), Řehák - Jakoubek 2, Blažek. R: Doubic. ŽK: 2:1.
Div.: 30.

stále hrozili z brejků, ale nejvíce dosáhli
nastřelené tyčky.
Ve druhém poločase ubylo vyložených šancí na obou stranách, ale po
hodině hry mohli domácí z té nejvyloženější, z penalty, navýšit vedení - po
zbytečném faulu Görnera bohužel domácí exekutor zklamal a netrefil branku. Ale v 72. minutě zahřmělo podruhé
- brejk Killara, zkušené zakončení a 2:0.
Ve zbývajícím čase si již domácí zkušeně pohlídali vedení a utrhli další tři body.
Hosté zanechali 65 minut dobrý dojem,
ale pak se někteří jejich hráči začali
zabývat diskutováním s kýmkoliv a vlastně o ničem a zbytečně pro ně vypadli
z role.
TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší Sport. kl. Janské Lázně 0:0 Pen: 2:3
..................................................................................
R: Votoček. Bez karet. Div.: 70.
Průběh zápasu lze vyhodnotit jako
bezzubé dobývání hostující obrany od
domácích. Co je platná územní převaha, když je hra bez nápadu, plná chyb
v rozehrávce, bez finální přihrávky s zoufalým zakončením. Tím nemohli překvapit odpovědně bránící hráče hostujícího
celku. Po bezbrankové remíze pak penalty jen dokonaly dílo rtyňských hráčů,
kdy hosté berou bod navíc.
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Fotbalový klub Mostek A
- TJ Rudník A
2:4 (1:3)
..................................................................................
B: Duchek D. 2 - Kučeravý, Čáp, Barát,
Kršík. R: Nývlt L. ŽK:1:2. Div.: 50.
Raz prvniho poločasu ovlivnily dvě
nevyužité stoprocentní šance domácích.
I když pak domácí poslal do vedeni Duchek, hoste během chvilky otočili na rozdíl tří gólů.
Ve druhém poločase chtěli domácí
otočit průběh zápasu, nicméně hosté
hned na začátku vstřelili čtvrtou branku.
Domácí nesložili zbraně a kapitánem Duchkem snížili. V 89. min navíc Záruba po
krásné kombinační a nacvičené akci trefil z metru břevno. Efektivnější tým vyhrál.
OP muži skupina „A“ OFS Trutnov
1. Rudník
2. Hostinné
3. B. Třemešná
4. Podhůří
5. Vítězná
6. Strážné
7. Hajnice
8. Mostek

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
2
2

10:3
8:3
6:3
6:5
5:8
2:5
4:9
3:8

6
5
4
3
3
2
1
0

0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0

FK Sokol Volanov
- TJ Jiskra Libeč
4:3 (1:1)
..................................................................................
B: T. Voňka 3, V. Mach - J. Linhart 2,
vlastní. R: Boubín. ŽK: 1:0. Div: 70.
Domácí vlétli do utkání s touhou navázat na vynikající výkon z předešlého
utkání. Mysleli si, že vše půjde samo, ale
těžce narazili. Skvěle chytající gólman
hostů, nepřesnost v rozehrávce a jisté
podcenění. Pokutový kop proměněný
domácím kapitánem se zdál jako vysvobození, ale hostující hráči z ojedinělého
brejku srovnali.
Do druhého poločasu šli domácí
nabuzeni utkání zvrátit na svoji stranu,
ale bohužel zase nic. Výborně hrající
Jarda Linhart s Davidem Horváthem
strhli utkání na svoji stranu a zdálo se, že
je rozhodnuto. Domácí ještě vyhrabali
zbytek sil, kdy se jim po krásné kombinaci podařilo vyrovnat. Už tak infarktové
utkání rozhodl domácí Mach dorážkou
do prázdné branky.
OP muži skupina „B“ OFS Trutnov
1. Poříčí
2. Volanov
3. Svoboda
4. Rytně
5. Ml. Buky
6. Janské Lázně
7. Libeč
8. St. Buky

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
2
2

6:1
6:3
5:3
2:2
2:4
1:4
5:6
3:7

6
6
3
3
2
2
1
1

0
0
0
1
1
1
0
0

0
0
0
1
0
0
1
1
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OS III. TŘÍDY
MUŽI SKUPINA „A“:
TJ Sokol Prosečné - TJ Sokol
Černý Důl
4:4 (2:3) pen. 3:2
..................................................................................
B: Špička David 2, Špička Libor, Bachtík
- Sýkora 2, Pavlíček Z. 2. R: Gottwald.
ŽK 4:4. ČK 1:0 (Bachtík). Div.: 60.
TJ Lánov - TJ Jiskra Kuks 10:0 (6:0)
..................................................................................
B: Šulitka 3, Mencl 2, Foubík 2, Šafařík
2, Capoušek. R: Nývlt L. ŽK: 1:2. Div.:
90.
FC Libotov - TJ Sokol
Kunčice nad L.
4:4 (4:1) pen. 4:3
..................................................................................
B: Wagenknecht 2, Pitro, Hanuš - Jeřábek 2, Vyroubal, Lunha. R: Wiesner. ŽK:
3:3. Div.: 50.
Fotbalový klub Mostek B
- TJ Rudník B
1:1 (0:1) pen. 3:2
..................................................................................
B: Čedík - vlatní. R: Smola. ŽK: 2:1. Div.:
50.

Trutnovsko
TABULKY

OS III. TŘÍDY
MUŽI SKUPINA „B“:
TJ Spartak Pilníkov
- Bernartice/Žacléř B 7:0 (5:0)
..................................................................................
B: Starý 4, Valkoun, Odvárka, Duong.
R: Bittman. ŽK: 2:1. Div.: 70.
TJ Sokol Malé Svatoňovice
- TJ Jiskra Bohus. n. Úpou 3:2 (0:1)
..................................................................................
B: Králíček F. 2, Tišler - Kulda, Doležal.
R: Černý. ŽK: 1:0. Div.: 50.
TJ Jiskra Lampertice
- TJ Jiskra Horní Maršov 5:0 (4:0)
..................................................................................
B: Drábek 2, Mačo 2, Jeník. R: Kuric.
ŽK: 0:1. Div.: 55.
TJ Sokol Starý Rokytník - FK Baník
Radvanice v Č.
2:1 (1:1)
..................................................................................
B: Handlíř, Vráblík - Holeček. R: Votoček.
Bez karet. Div.: 30.
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OS III. TŘÍDY MUŽI SKUPINA „A“
OFS Trutnov
1. Lánov
2. Prosečné
3. Černý Důl
4. Rudník B
5. Libotov
6. Mostek B
7. Kunčice
8. Kuks

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
2
2

13:0
8:6
14:4
5:4
7:8
1:11
4:7
2:14

6
5
4
4
2
2
1
0

0
1
0
0
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0

OS III. TŘÍDY MUŽI SKUPINA „B“
OFS Trutnov
1. M. Svatoňovive
2. St. Rokytník
3. Pilníkov
4. Radvanice
5. Lampertice
6. Bohuslavice
7. Bernartice/Žacléř B
8. H. Maršov

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
2
2

8:3
5:2
8:1
5:2
5:4
3:4
1:10
1:10

6
6
4
3
3
2
0
0

Jičínsko

Lužany urvaly bod z penalty v poslední minutě
EUROVIT
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
3. kolo
SK Robousy
– TJ Sokol Libáň
6:2 (3:2)
..................................................................................
B: Vích 3, Grosu, Wedlich, Sklednář –
Tu Hai Linh 2. R: Hron – Schlesinger,
Zelinger. Hráno bez karet. Div.: 50.
Konečný výsledek určitě nepřinesl obrázek začátku utkání a první
čtvrthodiny. Hosté vstoupili aktivněji
do zápasu a svým pohybem byli hodně
nepříjemní pro domácí obranu a zcela zaslouženě se poměrně brzo ujali
vedení. Ve své aktivitě pokračovali,
a kdyby nebylo úspěšných zákroků
domácího brankáře, mohlo být jejich
vedení výraznější.
Domácí se do zápasu dostávali
postupněji a s přibývajícím časem se
dokázali také brankově prosadit. Výsledkem byla tak trochu branková přestřelka v prvním poločase 3:2. Druhý

FOTBAL V KRAJI

poločas byl již pro domácí hlavně vzadu kvalitnější, klidnější a také dopředu
střelecky úspěšný.
TJ Sokol Lužany – TJ Sokol
Dětenice 2:2 (1:1). Pokutové kopy: 4:5
..................................................................................
B: Fejfar, Bryscejn – Hnativ, Rykl.
R: Šolc – Douša, Schlesinger. D: Hradecký. ŽK: 1.0. Div.: 81.
Domácí nastoupili ve velmi pozměněné sestavě z důvodu zranění a bylo
to na hře znát. Hosté šli do vedení už
v 11. minutě, ale domácí dokázali vzápětí vyrovnat. Ve druhé půli se hosté
opět dostali do vedení gólem Rykla
v 66. minutě. Domácí dokázali vyrovnat
až v poslední minutě gólem z penalty.
1.FK Nová Paka „B“
– TJ Sokol Nemyčeves „A“ 3:5 (2.2)
..................................................................................
B: Ulrich J. 2, Čevela – Zedek 2, Havlík
2, Marek. R: Plíšek – Kriegler, laik. Hráno bez karet. Div.: 90.
Utkání nováčka s mužstvem, které
bude určitě aspirovat na nejvyšší mety,
bylo herně zcela vyrovnané. Utkání se
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rozhodlo v rozmezí 56. - 60. minuty,
kdy hosté odskočili do dvoubrankového vedení. Domácím se podařilo snížit,
ale ve snaze o vyrovnání otevřeli hru
a pět minut před koncem hosté pátou
brankou rozhodli.
TJ SKP Valdice
– TJ Lázně Bělohrad „B“ 2:3 (2:1)
..................................................................................
B: Zugar, Vilímek – Rychecký 2, Pour.
R: Novotný – Ulvr, Haken. D: Střížka.
Hráno bez karet. Div.: 50.
Tempo celého utkání bylo ovlivněno velmi horkým počasím. První polovina nabídla vyrovnané utkání a vedení
domácího týmu. Ve druhém poločase převzali hosté iniciativu a vytvořili
si územní převahu. Z této převahy vytěžili dvě branky a odváží si tři body.
TJ Sokol Chomutice
– TJ Sokol Jičíněves
5:2 (4:0)
..................................................................................
B: Kloutvor 3, Šubrt 2 – Janata, Pankrác J., R: Douša – Plíšek, Obermajer.
D: Střížka. ŽK: 3:2. Div.: 80.
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Náchodsko

Starkov zachránil domácí remízu v nastaveném čase
JOPECO OP MUŽI - 1.kolo
TJ Velichovky
- SK Červený Kostelec B 4:0 (1:0)
..................................................................................
70 diváků. Střelci: 33. Németh Mário,
74. Pácalt Martin, 78. Emlar Lukáš, 86.
Karel Martin (pen.). R: Martínek Pavel.
Na první gól se čekalo do 35. minuty,
kdy střelecký účet nové sezony otevřel
Németh. V závěru půle mohlo udeřit na
druhé straně, ale zakončení hostujícího
útočníka Hasnik s pomocí tyče vytěsnil
na roh.
Až závěrečná čtvrthodina přinesla
další změny stavu. V 75. minutě napřáhl Pácalt a na jeho střelu brankář nedosáhl. V 80. minutě zakončil přesnou
střelou L. Emlar. Konečnou podobu výsledku dal z pokutového kopu kapitán
Karel.
SK Babí - So. Zábrodí
2:1 (2:1)
..................................................................................
50 diváků. Střelci: 17. Bryksi Petr, 20.
Kozák Daniel - 38. Kosinka Filip. R: Prušinovský Štěpán.
Úvodní utkání nové sezóny přineslo
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vyrovnaný průběh, domácí se rychle
dostali do vedení, hosté do poločasu
stihli snížit. Druhý poločas přinesl vyrovnanou partii a domácí své vítězství uhájili.
Sp. Police n/M B
- Sl. Teplice n/M
5:0 (2:0)
..................................................................................
150 diváků. Střelci: 7. Šošovička Jakub
(vl.), 37. Gavelek Vilém, 63. Káva Matěj,
71. Mbah Mcdon, 78. Káva Matěj. R: Ježek Jakub.
Pouťové utkání výsledkově pro domácí Spartak vyznělo příznivě. Celek
jako Teplice se neporáží tímto skórem
tak často . Radost z výhry kazí zranění
hostujícího hráče Jakuba Šošovičky. Za
celý oddíl přejeme brzké uzdravení.
So. Stárkov - TJ Dolany 2:2
(1:1)
..................................................................................
50 diváků. Střelci: 43. Novák Filip, 93.
Schreiber Pavel - 45. Kopecký Jakub,
80. Kopecký Jakub. R: Riabec Petr.
Domácí byli lepším týmem, ale
prosadili se až v 43. minutě Novákem,
hosté ještě stačili vyrovnat v 45. minutě
Kopeckým. Druhý poločas by hodně
nervózní nejprve se nechal vyloučit
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domácí Malinský, přesto domácí tlačili
a neproměnili ani pokutový kop. Poté
fauloval i hostující brankář Karel a šel
také pod sprchy, v 80 minutě šli hosté
do vedení, kdy se krásně trefil opět Kopecký, aby v nastaveném čase zachránil remízu domácím Schreiber.
Ji. Machov
- TJ Velké Poříčí B
2:0 (0:0)
..................................................................................
80 diváků. Střelci: 66. Šulc Dominik, 80.
Šulc Dominik. R: Havrda Pavel.
So. V. Jesenice
- AFK Hronov
1:3 (1:2)
..................................................................................
120 diváků. Střelci: 8. Vít Jakub - 14.
Kollert David, 38. Pylyp Igor, 53. Valtera
Jakub. Rozhodčí: Prušinovský Štěpán.
V úvodním kole nového ročníku OP
se střetly dva přední celky z minulé nedokončené soutěže. Domácí tým začal
dobře a Vítem se ujal vedení 1:0. Hosté však dvěma brankami do poločasu
skóre otočili, a po přestávce přidali ještě
třetí branku, takže si odvezli zaslouženě
tři body.
So. Provodov měl volno.
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Deset. Rezerva Nového Bydžova si pohrála s Boharyní
TABULKY

DAHASL OKRESNÍ PŘEBOR

DAHASL okresní přebor
1. Malš. Lhota
2. Prasek
3. Lhota p. L.
4. Libřice
5. N. Bydžov
6. Dohalice
7. Vysoká B
8. Ohnišťany
9. Červeněves
10. Lovčice
11. Roudnice B
12. Chlumec C
13. Myštěves
14. Boharyně

2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2

2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
2
2

14:0
6:2
7:2
3:2
10:0
3:1
3:14
3:4
2:3
1:3
1:3
0:0
2:9
2:14

6
6
4
4
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0

AM GNOL III. TŘÍDA „VÝCHOD“
1. Sendražice
2. Hořiněves
3. Nový Hradec B
4. Neděliště
5. Probluz
6. Stěžery B
7. Olympia HK
8. Libčany B
9. Lok. Hradec B
10. Cerekvice
11. Dohalice B
12. Jeníkovice
13. Malš. Lhota B
14. Lhota p. L. B

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2

14:1
10:0
11:1
9:2
10:4
10:3
10:9
5:7
2:5
1:7
1:7
4:11
0:11
1:20

6
6
6
6
6
3
3
3
3
0
0
0
0
0

CK VOTROK III. TŘÍDA „ZÁPAD“
1. Dobřenice
2. Nechanice
3. Starý Bydžov
4. Klamoš
5. Kunčice B
6. Syrovátka
7. Nepolisy
8. Převýšov
9. Kobylice B
10. Kratonohy
11. Skřivany B
12. Nové Město
13. Lužec

2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
2

14:2
11:2
9:4
11:4
9:8
3:2
9:10
4:6
2:3
3:5
1:8
2:11
2:15

6
6
6
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

Hradec K. – Druhým dějstvím pokračoval nový soutěžní ročník 2021/22 DAHASL okresní fotbalový přebor dospělých
Královéhradecka.
V šesti sobotních zápasech Vysoká B
zdolala Ohnišťany, Malšova Lhota vyhrála v Lovčicích, Prasek zdolal Roudnici B,
Nový Bydžov B si otevřel střelnici s Boharyní, Lhota p. L. naplno bodovala s Myštěvsí a Libřice si odvezly tři body z Červeněvse. Duel Dohalice vers. Chlumec C
byl odložen. Čisté konto zaznamenali tři
gólmani Jaška (Malšova Lhota), Drugda
(Prasek) a Lehký (Nový Bydžov B).
Vysoká B – Ohnišťany
3:2 (1:1)
..................................................................................
Domácí si po debaklu v minulém dějství
připsali těsnou výhru. B: Hodic, Ludvík,
Píša J. z pen. – Kulich, Lukášek, R: Ilič.
Lovčice – Malšova Lhota
0:2 (0:1)
..................................................................................
Citelně oslabení domácí vzdorovali kvalitnímu soupeři, který se dokázal dvakrát
prosadit a odvezl si z Lovčic všechny
body. B: Havelka, Stoszek, R: Čožík.

AM GNOL III. TŘÍDA „VÝCHOD“
Dohrávka 1. kolo:
Libčany B – Cerekvice
4:0 (3:0)
..................................................................................
O výhře rozhodli domácí již v 1. poločase.
B: Douděra 2, Bouček, Mokrý, R: Doubrava.
Olympia Hradec – Jeníkovice 6:3 (3:2)
..................................................................................
Páteční předehrávka vyzněla v Kuklenách
pro domácí. B: Lekeš 3, Štěpánek, Kuťák,
Korba z pen. – Špriňar D. 2, Špriňar J., R: Ilič.
Hořiněves – Malšova Lhota B 7:0 (4:0)
..................................................................................
Po stálé převaze si domácí připsali vysokou výhru. B: Hošek ml. 3, Frýda 2, Rejfek,
Valenta, R: Stránský.
Neděliště – Dohalice B
4:1 (3:0)
..................................................................................
O osudu utkání se rozhodlo již v 1. poločase. B: Shejbal, Kocourek, Stanner, Nosek
– Kulhánek, R: V. Koza.

CK VOTROK III. TŘÍDA „ZÁPAD“
Lužec – Dobřenice
1:7 (1:3)
..................................................................................
Hosté si připsali vysokou výhru i díky
pěti gólům exligového Michala Lesáka.
B: Kaliáš – Lesák 5, Císař, Chaloupka,
R: Karabinoš.
Klamoš – Nepolisy B
9:1 (4:0)
..................................................................................
Domácí odčinili prohru z úvodního dějství
výraznou výhrou. B: Bambas 2, Šusta 2,
Doseděl ml., Doseděl st., Rumler, Synek,
Steklý – Vejvoda, R: Hruška.
Starý Bydžov – Převýšov
4:1 (1:1)
..................................................................................
Po změně stran domácí třikrát skórovali,
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Prasek – Roudnice B
2:0 (1:0)
..................................................................................
Početná návštěva 130 diváků viděla dva
góly v síti hostů. B: Hrubý, Ševčík, R: Vízek.
Nový Bydžov B – Boharyně 10:0 (3:0)
..................................................................................
V úvodním zápase si v Hlušicích domácí
otevřeli střelnici. B: Vaněk T. 2, Batelka 2,
Mejstřík 2, Šimůnek 2, Rejl, Smetiprach,
R: Kincl.
Lhota p. L. – Myštěves
6:1 (4:1)
..................................................................................
K výhře domácích přispěl hattrickem
Václav Čihák a také exligový David
Homoláč, když hosté pro vyloučení dohráli o deseti. B: Čihák 3, Hegr, Šanda,
Homoláč – Doležal, R: Kubišta.
Červeněves – Libřice
1:2 (1:1)
..................................................................................
O výhře rozhodli šťastnější hosté gólem
v 87. minutě. B: Fichtner z pen. – Lekeš,
Jelen, R: Kubánek.
Dohalice – Chlumec C
..................................................................................
Odloženo na 3. 9. v 17.30 hodin.
Dohrávka 1. kolo:
Chlumec C – Nový Bydžov B
Odloženo na 8. 9. v 17.30 hodin.
Cerekvice – Sendražice
1:3 (0:2)
..................................................................................
Na začátku 2. půle domácí snížili Patrikem
Víchem na 1:2, poté mohli i vyrovnat, ale
třetí trefou hosté výhru potvrdili. B: Vích –
Malý 2, Lipenský J., R: Štancl.
Lok. Hradec B – Probluz
0:4 (0:1)
..................................................................................
Hradecké Lokálce se nedostávalo páry,
a tak 3 body putovaly na Probluz. B: Brixi
L. 2, Kolovratník, Neumann R., rozhodčí
Doubrava.
Lhota p. L. B – Stěžery B
1:9 (0:5)
..................................................................................
Po stálé převaze si hosté ze Stěžer odvezli vysoké vítězství. B: Tomáš – Karabinoš
3, Halberštát 2, Paulů, Brom, Pospíšil,
Smetiprach, R: Kincl.
Nový Hradec B – Libčany B 7:1 (4:0)
..................................................................................
Zápas ozdobily dva hattricky domácích,
kteří si připsali výraznou výhru. B: Veselka 3, Mihulka 3, Přiklopil – Materna,
R: Karabinoš
a tak 3 body zůstaly ve Starém Bydžově.
B: Holman 2, Semerák, Steklý – Dvořák,
R: Štosek.
Nové Město – Nechanice
0:8 (0:5)
..................................................................................
Proti nekompletním domácím si hosté
zastříleli. B: Pechar J. 3, Chalupník 2,
Šauer, Pechar P., Ornst, R: Pšenička.
Kunčice B – Skřivany B
8:1 (5:1)
..................................................................................
Početná návštěva 160 diváků si zápas,
který přinesl vysokou výhru domácích,
jistě užila. B: Nun 3, Feko 2, Šolc, Šándor,
Rakaš – Zámečník, R: Částka.
Kobylice B – Kratonohy
..................................................................................
Odloženo (náhradní termín v jednání).
Lubomír Douděra
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Sudí se zaměřili především na pravidlo o ofsajdu
PRAKTICKÝ SEMINÁŘ
ROZHODČÍCH
Komise rozhodčích a delegátů Královéhradeckého KFS, za podpory
Krajského úřadu, s Komisí rozhodčích
a delegátů Okresního fotbalového svazu
Hradec Králové, uspořádaly 17. června
2021 na útulném hřišti Sokola Třebeš
praktický seminář rozhodčích OFS
Hradec Králové.
Průběh včetně lektorské činnosti měl
na starosti tým školitelů z Rychnova nad
Kněžnou, a to jednotlivě Jan Dušek,
Miroslav Martínek, Pavel Matula a ostatní členové, jejichž činnost byla zaměřena na přípravnou a technickou stránku
praktického semináře.
Tento seminář byl zaměřen na rozvoj
rozhodčích z pohledu osobnosti, správné signalizace, pohybu a pozičního
postavení asistenta rozhodčího, správného posuzování herních situací z hlediska porušení pravidla 11 (ofsajd), a to
za podpory kamerového systému, jehož
záznam byl připraven k okamžitému
rozboru na připraveném televizoru.

Tento způsob okamžité zpětné vazby
je z hlediska progresu rozhodčích velmi účinným cvičením přibližující reálně
vzniklé situace při fotbalovém utkání.
Poděkování patří všem výše uvedeným,
a to včetně rozhodčích, kteří svým proaktivním přístupem přistoupili k této
skvělé vzdělávací akci.
Akce určitě všechny přítomné obohatila
v praxi rozhodčího přímo na fotbalovém
hřišti, a tak jistě bude mít další pokračování.
Lukáš Vojtěch

Okresní fotbalový svaz
Hradec Králové
„HRADECKÁ FOTBALOVÁ
OSOBNOST 2021“

Kritéria výběru a nominace k udělení titulu
I. Preambule:
Cílem tohoto ocenění je popularizace funkcionářské
práce OFS a klubů působících v soutěžích Okresního fotbalového svazu Hradec Králové.
Cílem je především morální ocenění funkcionářů, trenérů, rozhodčích a jiných činovníků, kteří vstoupili do podvědomí fotbalové veřejnosti jako protagonisté nezištné
a výchovně příkladné dlouhodobé činnosti, bez ohledu na
vlastní sportovní výkonnost v minulých letech.
II. Výběr a nominace:
Oddíly – kluby, členové VV OFS a členové odborných
komisí předkládají svoje návrhy na ocenění na přiloženém
tiskopisu. Konečný výběr provede VV OFS Hradec Králové,
termín a místo oficiálního vyhlášení: úterý 9. 11. 2021
v 18 hodin Sport Park HIT Třebeš.
III. Kritéria výběru:
Kritéria výběru nejsou podrobně stanovena. Konečný
výběr oceněných provádí VV OFS Hradec Králové.
Upřednostňuje se činovník s potřebným společensko
– sportovním kritériem a který je v podvědomí fotbalové veřejnosti regionu zapsán jako dlouholetý, obětavý a nezištný
fotbalový činovník nebo významná fotbalová osobnost.
IV. Termín ohlášení nominace:
Termín předložení nominace na OFS Hradec Králové
je pro letošní rok do 30. 9. 2021.

Nominaci je nutno předložit na řádně vyplněném
formuláři, který tvoří přílohu těchto kritérií.
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Dorostenecký tým Jaroměře U17 hraje skupinu
A AT Consult krajského přeboru.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

Společenství Hořice/Dohalice, účastník skupiny
A AT Consult krajského přeboru dorostu U17.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

Dorostenecký celek Jaroměře U19 nastupuje ve skupině B
Genext krajské soutěže.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

Vítěz 20. ročníku turnaje v malé kopané
v Černožicích tým Red Machine.
Foto: Pořadatelé turnaje
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FK Černilov, celek U19, účastník skupiny B Genext krajské soutěže.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek
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Tým Paprsek Hradec Králové se stal vítězem
19. ročníku turnaje v malé kopané
RAALTRANS CUP 2021 v Dohalicích.
Foto: Lubomír Douděra

