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DOMINIK
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NIKOLAS
BEKERA

Cidlina chce
do divize

UŽ TO JEDE. DOUFEJME…

POZVÁNKA NA ŠLÁGR VÍKENDU

Pavel Černý, legendární útočník Hradce, kdysi řekl: „Dokud
nevyjedou bagry, neuvěřím, že budeme mít nový stadion.“
Zapomeňme, že už jednou vyjely a nic se nestalo. Nyní je tady
další šance. V Malšovicích začala demolice severní tribuny,
stavba se (snad) brzy rozjede.

OKRESNÍ DUEL:
STĚŽERY VYZVOU PŘEDMĚŘICE
Fotbal v kraji zve na šlágr víkendu

Ve skupině B JAKO I. B třídy se chystá královéhradecké okresní derby. Stěžery, extra ambiciózní nováček, vyzvou Předměřice. Výkop je na stadionu Sokolů naplánován na neděli na 17 hodin.
Stěžery vlétly tou soutěže s vervou. Po třech kolech
mají zapsáno jedenáct bodů, jsou druhé. Předměřice se
drží ve středu tabulky.
„Vstup do soutěže nám vyšel výborně. Dáváme celkem
dost gólů a rádi bychom v téhle jízdě pokračovali i v neděli,“ říká domácí útočník Jiří Gabriel. „S Předměřicemi se
poslední roky setkáváme vždy v přátelském utkání během
letní přestávky, takže tým pro nás úplně nové není, ale
z posledních zápasů myslím, že kádr poměrně omladili.
Důležité pro hosty bude také to, jestli nastoupí zkušený
Michal Šmarda,“ myslí si.
Stěžerský vstup do sezony - samozřejmě - v Předměřicích vnímají. „Po nevydařeném, smolném domácím zápasu s Opočnem jedeme na horkou půdu favorita. Nedáme
jim nic zadarmo! A věřím v jakýkoliv bodový zisk,“ vzkazuje
zadák Boris Markarjanc.
Kouč Lukáš Mrkvička pak zná recept, jak dojít k úspěchu. „Bohužel už se z toho stává pravidlo, že během první půle jsme lepším týmem, vytvoříme jasné gólovky, ale
úspěšnost je špatná. Do dalších zápasů musíme výrazně
zlepšit zakončení,“ má jasno.

Foto: fchk.cz

(fvk)

GRATULUJEME
JAROMÍR PRŮCHA z Hlušic slaví 50
V těchto dnech slaví významné
životní jubileum 50 let Jaromír Průcha (nar. 23. 8. 1971), dlouholetý hráč
a funkcionář RMSK Cidlina Nový
Bydžov, sekretář tehdejší SK Čechie
Hlušice a doslova duše zdejšího fotbalového oddílu.
Do dalších let mu přejeme zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na sportovištích
i mimo ně. Ke gratulantům se připojuje i Okresní fotbalový svaz Hradec
Králové a naše sportovní redakce.
Lubomír Douděra
Fotbalisté Stěžer vstoupili do B třídy výborně.
Foto: FB Sokol Stěžery
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na základě vzájemné dohody s autory.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
dopisovatelů krátit.
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ:
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek
V JOPECO okresním přeboru Náchodska zvítězila rezerva Police v Dolanech
3:0.

REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY

NIKOLAS BEKERA, ÚTOČNÍK NOVOBYDŽOVSKÉ CIDLINY

Naše zbraně? Vyzdvihl bych důslednou
defenzivu a hlavně vynikající partu
Čtyři zápasy, dvanáct bodů. Fotbalisté novobydžovské Cidliny zatím naplňují vysoké sezonní ambice. Jeden z favoritů
letošního ročníku Miacom krajského přeboru aktuálně vévodí tabulce a výraznou měrou k tomu přispívá mladičký Nikolas Bekera. Stále ještě devatenáctiletý ofenzivní hráč má
v úvodu soutěže na kontě už čtyři branky. Jednu z nich přidal
v posledním kole na hřišti Jaroměře, když krátce po změně
stran srovnal skóre, aby následně svěřenci trenéra Průchy
v osmasedmdesáté minutě utkání rozhodli. „Doufám, že postoupíme do vysněné divize,“ hlásí odhodlaně rodák z Jičína.

Úvodní kola vás osobně zastihla ve velmi dobré formě.
Panuje spokojenost?
Člověk by asi neměl být nikdy spokojený, ale určitě si toho
vážím a jsem za herní pohodu vděčný. Už v přípravě jsem se
cítil velmi dobře naladěn a jsem rád, že jsem si to přenesl i do
mistrovských zápasů. Nicméně stále je hodně co zlepšovat a já
si to moc dobře uvědomuji.

Nikolas Bekera už má na kontě od začátku sezony čtyři branky.
Foto: Archiv N. B

Zaznamenal jste čtyři branky. To je slušná bilance.
Ano, pár branek tam spadlo a jsem za ně taky moc vděčný.
Ale z pozice útočníka se po mně góly tak trošku očekávají, takže
doufám že v nastoleném trendu budu pokračovat a budu i nadále takto prospěšný týmu.

kategoriemi. Když jsme byli v dorostu, tak nám začal dávat příležitosti ukázat se v A týmu, takže jsme s ním v podstatě vyrostli. Tím, že každý tým velmi dobře zná, dokáže nám říct o jejich
výhodách i slabinách a podle toho i vytváří tréninkovou jednotku.

Nastříleli jste už dvanáct branek, z toho osm do sítě
Chlumce. Jak jste si tenhle zápas užil?
Jedním slovem nezapomenutelné. Derby s Chlumcem bývají
vždy velmi sledovaná a vyostřená, ale tentokrát to bylo umocněno ještě tím, že se jednalo o pouťový zápas, což dokazovala
i velmi pěkná návštěva a vynikající atmosféra na stadionu. Do
zápasu jsme vstoupili plně koncentrovaní a namotivovaní, což se
projevilo a my si došli pro osmibrankovou výhru.

Co vám nejčastěji vytýká?
Kdybych měl vypsat všechny věci, tak tady budeme asi hodně dlouho. Ne, dělám si legraci. Trenér je velice chápavý ale na
druhou stranu, když je potřeba, také umí zvýšit hlas.
Pokukujete po divizi?
Určitě se netajíme, že chceme postoupit a roli favorita vnímáme. Ale jak už jsem zmiňoval, nic není zadarmo. Musíme stále
pilně pracovat na trénincích a do každého zápasu vstupovat co
nejlépe připraveni.

Po čtyřech kolech jste se osamostatnili na čele tabulky.
Vidíte Cidlinu na prvním místě i na konci sezony?
Netroufnu si nic predikovat. Bydžov se snaží o postup už
dobrou řádku let, ale osud si to přál pokaždé jinak. Ať už to bylo
druhé místo po dohrání sezony, anebo kvůli pandemii, která zasáhla nejenom fotbalový svět. Zkrátka teď musíme jít zápas od
zápasu a na každé jednotlivé utkání se dobře připravit a odevzdat v něm úplně vše.

Už jste si plně zvykl na dospělý fotbal?
Dorostenecký fotbal a dospělý fotbal se nedá srovnávat hned
v několika aspektech. Ale troufnu si říct, že jsem si na něj už naplno zvykl.
Jaké máte ve fotbale ambice?
Ambice zahrát si výš samozřejmě jsou a doufám, že se nám
to hned za rok s týmem povede a postoupíme do té vysněné
divize. V září ale také nastupuji na vysokou školu, což je pro mě
stále priorita.
(pvh)

V posledním kole jste otočili duel v Jaroměři. Byla Jaroměř zatím nejlepší protivník?
Nejspíše ano. První poločas nám dělala velké problémy
a nemohli jsme se s jejich hrou srovnat. Byli jsme všude daleko
a směrem dopředu se nám taky nedařilo něco vymyslet. Do
druhé půlky nastoupilo úplně jiné mužstvo, určitě nám pomohl
i rychlý gól, který jsme dali. Od té doby už jsem věřil, že utkání
dovedeme do vítězného konce.

NIKOLAS BEKERA
Narozen: 23. září 2001
v Jičíně
Hráčská kariéra:
• FKM Javorka
• RMSK Cidlina (žáci)
• souklubí FC Olympia
• RMSK Cidlina (dorost)
• RMSK Cidlina.
Úspěchy: Vítěz krajského
poháru starších žáků, vítěz
okresního poháru dospělých.

Váš mladý tým bude určitě sázet na dobrou fyzickou připravenost. Je to největší devíza současné Cidliny?
Ano, to je pravda. Jedna z předností našeho týmu to rozhodně je, ale řekl bych, že rozhodně ne jediná. Vyzdvihl bych například naší důslednou defenzivu, která obdržela jenom jednu,
a ještě k tomu smolnou branku. Možná ještě jednu obrovskou
výhodu nad ostatními v našem kádru vidím, a tou je naše vynikající parta…
Velkou roli hraje i určitě trenér Průcha. Jak vás chystá
na jednotlivé soupeře?
S tím můžu naprosto souhlasit, zná nás velice dobře. Část
týmu tvořenou ročníkem 2001 také vedl všemi žákovskými
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JAKUB HARTMAN, ZÁLOŽNÍK REZERVY CHLUMCE N. C.

Jsme schopni hrát vyšší střed přeboru
Ve čtvrtém kole jste konečně bodovali. A hned proti
silným Libčanům. To je velmi cenný skalp.
Určitě. Libčany jsou tradičně silné mužstvo, které hraje
o špici krajského přeboru. Podle mého názoru jsme byli většinu
zápasu lepší, běhali jsme a presovali, což Libčanům nesvědčilo.
Proměnili jsme většinu gólových situací a jsme rádi za tři body.

První tři kola jim výsledkově nevyšla. V tom třetím navíc
schytali nepříjemný debakl v Novém Bydžově (0:8)! Fotbalisté Chlumce „B“ se ale následně rychle oklepali a na
domácí půdě zdolali Libčany (5:2). Lví podíl na premiérové
výhře v sezoně měl rychlonohý záložník Jakub Hartman,
jenž přední celek posledních sezon Miacom krajského
přeboru pomohl srazit dvěma góly. „Určitě se dá na tomto výkonu stavět,“ uvědomuje si sedmadvacetiletá opora
mužstva Petra Hrabíka.

Vy sám jste se hned dvakrát zapsal mezi střelce. Oddech jste si, že to tam konečně spadlo?
Já jsem byl měsíc před začátkem zraněný se svalem, tudíž
jsem toho moc nenatrénoval a cítil jsem, že to není úplně ono.
Postupem času se to ale zlepšuje a doufám, že ještě nějakými
góly pomůžu týmu k bodům.

První kola rezervě Chlumce výsledkově nevyšla. Proč?
Hned první zápas v Hořicích jsme přišli o dva hráče základní sestavy, kteří se přidali k už tak početné marodce. Na druhou stranu, výkony nebyly úplně nejhorší, tedy kromě zápasu
s Bydžovem, který se vůbec nepovedl.

Nastartuje tahle výhra tým k lepším zítřkům?
Musíme jít zápas od zápasu, ale určitě se dá na tomto
výkonu stavět.

Jak těžké se bylo opět připravit na další zápas?
Pro mě osobně hodně těžká prohra, ale to je fotbal. Zápasů
je v celé sezoně ještě hodně a my určitě budeme chtít na jaře
doma Bydžov porazit a vrátit mu to.

Jaké cíle bude mít Chlumec B v letošní sezoně?
Začátek se nám moc nevydařil, ale myslím si, že jsme
schopni hrát vyšší střed krajského přeboru.

Inkasovali jste už sedmnáct branek. Je to hlavní kámen úrazu?
Je to hodně branek, ale snažíme se pracovat na slabinách.

Co vy a místní „A“ mužstvo? Máte ambice poprat
se o ČFL?
Kluci mají výborný tým a je těžké se tam prosadit. Když by
ale bylo potřeba, rád pomůžu.

Proslýchá se, že obě mužstva dospělých trápí marodka. Jaký je aktuální stav?
Problémy se zraněnými hráči mají vlastně všechny tři dospělá mužstva Chlumce. Situace se ale začíná zlepšovat a věřím že
smůlu už jsme si vybrali na celou sezonu dopředu.

(pvh)

JAKUB HARTMAN
Narozen: 17. června 1994
v Chlumci nad Cidlinou
Hráčská kariéra:
• Chlumec n. C.
• RMSK Cidlina
• Chlumec n. C.
Úspěchy:
• vítěz KP dorostu (2x),
• nejlepší střelec
KP dorostu,
• člen sestavy
Votrok krajského
přeboru (2017/2018)

Jakub Hartman pomohl Chlumci v minulém kole dvěma góly proti Libčanům.
Foto: Archiv J. H.
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DOMINIK FLÍGR, ÚTOČNÍK NOVÉHO MĚSTA

Šest branek? Jsem spokojený. Ale mohlo jich být dvanáct
Úvod sezony ho zastihl ve výborně formě. Útočník Nového města nad Metují Dominik Flígr se v úvodních čtyřech
zápasech trefil hned šestkrát a výraznou měrou tak přispěl k dobrému startu svého týmu do letošního ročníku
AM Gnol 1. A třídy. Svěřenci kouče Janečka zatím figurují
na pátém místě tabulky. „Letos se můžeme rvát o umístění v horní polovině tabulky,“ věří jednadvacetiletý forvard.

Zatím máte velmi slušně nabito.
Na jednu stranu panuje velká spokojenost, ale na druhou
stranu těch branek mohlo, nebo spíš mělo být klidně deset
nebo dvanáct.
Prožíváte teď nejlepší dny kariéry?
Těžko soudit po čtyřech kolech, ale v mužské kategorii
se mi ještě nikdy víc nedařilo.
Nové Město zahájilo soutěž velmi dobře. Bude mít
letos na to, aby hrálo ve vyšších patrech tabulky?
Myslím, že o takovém vstupu do sezony jsme asi mohli
jenom snít. A teď je tomu tak. Řekl bych, že se letos můžeme
rvát o umístění v horní polovině tabulky.

Dominik Flígr působí v Novém Městě šest let. Foto: Archiv D. F.

V posledních sezonách to nebylo z pohledu týmu ono.
Cítíte, že se nyní karta obrací?
Máme tu hodně mladý tým, který začal dospívat a vyrovnávat se soupeřům i fyzicky. Také se začalo trénovat ve větším
počtu. Ale nesmíme usnout na vavřínech a pokračovat dál.

DOMINIK FLÍGR
Narozen: 24. června 2000 v Rychnově nad Kněžnou
Hráčská kariéra:
• Opočno
• Dobruška
• Nové Město nad Metují.
Úspěchy: Pohár mladšího dorostu 2017 - 1. místo,
KP staršího dorostu 2017/2018 - 2. místo,
KP staršího dorostu 2018/2019 - 3. místo,
střelec KP staršího dorostu 2018/2019,
střelec KP staršího dorostu 2019/2020.

V čem je největší síla současného mužstva?
Určitě v tom, jakou tu máme partu. Hrajeme spolu už od
žáků, takže si na hřišti za tu dobu už rozumíme.
V úvodních čtyřech kolech jste si připsali tři výhry a jedinou porážku se Solnicí. Šlo zatím o nejkvalitnějšího
soupeře, s kterým jste se poměřili?
Zápas se Solnicí byl určitě nejnáročnější. Hráli jsme skoro
celý zápas bez míče, ale kdybych v páté minutě místo praporku trefil branku, mohl to být pro nás mnohem zajímavější
zápas (usměje se).
V Novém Městě působíte od patnácti let. Jak jste tu
spokojený?
Jsem tu šest let, přišel jsem z Opočna na střídavý start kvůli
malému počtu hráčů a už jsem tu zůstal. Spokojený tu jsem
velmi, všechno to postupně do sebe začíná zapadat.
Kam byste se chtěl ve fotbale dostat?
Myslím si, že mi prospěla covid pauza. Neměl jsem jako
student moc co na práci, tak jsem chodil často na hřiště.
Nerad bych v letošní sezoně hrál o sestup, ale radši bych bojoval o ty vyšší příčky. A co bude dál, to se uvidí (směje se).
(pvh)

Dominik Flígr se v úvodu sezony střelecky rozjel.
Foto: Archiv D. F.
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RADEK SCHUBERT, ÚTOČNÍK SKŘIVAN

Rekord mám 24 gólů za sezonou, tuhle metu chci překonat
Poslední roky patří mezi špičku JAKO I. B třídy. Fotbalisté
Skřivan to potvrzují i na začátku nového ročníku. Po čtyřech
odehraných zápasech jim patří třetí místo, když pouze jednou padli. V posledním duelu však porazil tým z Hradecka
Dolní Kalnou vysoko 7:0. Velkou zásluhu na jasném vítězství měl i zkušený útočník Radek Schubert, který nasázel
hattrick.

abychom mohli pomýšlet na zisk tří bodů.

Českem proletěla kauza, kdy v derby brněnských týmů
Líšně a Zbrojovky vběhli na hřiště příznivci hostujícího celku a domácí hráč Silný bránil pořadatele, za
což vyfasoval červenou kartu, navíc ho i vlastní trenér
odsoudil, naopak veřejnost se Silného zastala. Viděl
jste daný moment, co jste na to říkal?
V tento moment bych se jednoznačně postavil za hráče.
V takové situaci, kdy „fanoušek“ kope do ležícího pořadatele,
musí jít fotbal stranou a z lidského hlediska zasáhnout. O to víc
nechápu výrok trenéra Líšně.
(vek)

Po čtyřech kolech máte na svém kontě tři výhry a jednu prohru. Panuje ve Skřivanech ze vstupem do soutěže spokojenost?
Vstup do soutěže se nám vydařil, nicméně prohra v Úpici nás mrzí. Uvidíme, jak moc nám tyto body budou chybět
na konci soutěže.
O uplynulém víkendu jste si otevřeli střelnici proti
Dolní Kalné, kterou jste rozstříleli 7:0, jak jste zápas
viděl?
Zápas byl celých 90 minut v naši režii. Od začátku jsme
si za vítězstvím šli, bohužel jsme neproměnili svoje šance, dobře chytal také brankář Dolní Kalné, proto skončil poločas bez
branek. V tom druhém jsme zpřesnili koncovku, vstřelili krásných sedm branek a zápas si užili.
Sám jste nasázel hattrick, dobrá střelecká forma?
Mám skvělé spoluhráče, kteří mě ty šance připravují.
Máte jako útočník nějakou gólovou metu, na kterou
byste v této sezoně rád dosáhl?
Doposud jsem dal v mužské kategorii 24 gólů za sezonu,
rád bych tuhle metu překonal.

Takhle slavili fotbalisté Skřivan vítězství 7:0 nad Dolní Kalnou.
			
Foto: TJ Slavoj Skřivany

Přiblížíte cíle týmu do letošní sezony?
Chtěli bychom se rozhodně poprat o postup do I. A třídy.
Co obecně čekáte od letošní sezony? Dohraje se?
Doufám, že ano. První přerušení soutěže nás stálo postup!
S takovým náskokem, jaký jsme měli, věřím, že bychom to
dotáhli do úspěšného konce. Ať už to letos dopadne jakkoliv,
hlavně ať se soutěže dohrají.
V mládeži jste působil v RMSK Cidlina, jak na to zpětně
vzpomínáte, co vám to do fotbalu dalo?
Z RMSK Cidlina nás sedí v kabině víc, takže na to rádi
vzpomínáme.
Skřivany se tradičně pohybují v horních patrech tabulky I. B třídy, má tým i na postup do vyšší soutěže?
Věřím, že ano. Všichni ve Slavoji bychom si to přáli. Je tu
skvělá parta lidí, bez výrazné změny hrají spolu stále ti stejní
hráči, kteří by si to zasloužili.
Jakou máte partu, kdo se hlavně stará o zábavu?
Jak už jsem říkal, parta lidí je opravdu dobrá. Taky se po
každém domácím zápase snažíme kolektiv více a více stmelit.
Bohužel se najdou i tací, co nám to nepřejí.
Čeká vás duel na hřišti Kopidlna, kde to bývá vždy těžké, co od utkání očekáváte?
Čekám tvrdý boj. Jak říkáte, v Kopidlně nás nečeká nic
jednoduchého, společné zápasy byly vždy hodně emotivní
a vyhecované. Budeme muset předvést ten nejlepší výkon,

FOTBAL V KRAJI

Skřivanský Radek Schubert patří mezi kanonýry JAKO I. B třídy.
Foto: TJ Slavoj Skřivany
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FILIP DVOŘÁK, ZÁLOŽNÍK JAVORNICE

Všichni v týmu drží při sobě a na hřišti je to vidět
Domácí zápasy i za podpory svých fanoušků zvládají
fotbalisté Javornice v JAKO I. B třídě skvěle, když na vlastním pažitu připsali na začátku nového ročníku dvě výhry.
Naposledy dokázali přehrát soupeře z Lípy nad Orlicí 5:2.
Jednu branku vstřelil i mladý záložník Filip Dvořák, jenž
moc dobře ví, že Javornice potřebuje zabrat i venku. Velkou
šanci na to má už o víkendu, kdy zajíždí na hřiště předposledních Hejtmánkovic.

V Javornici jste zahájili sezonu jako na houpačce, když
střídáte výhry s prohrami. Jak vstup hodnotíte?
Hned na začátku sezony tým zasáhla velká marodka, která
se na výsledcích určitě podepsala, takže není divu že výkony
jsou jak na houpačce, nicméně si myslím, že i s absencí mnoha hráčů si zatím vedeme dobře a můžeme být spokojeni.
Doma jste však stoprocentní, jak velkou výhodou
je pro vás právě domácí prostředí?
Řekl bych, že domácí zápasy jsou pro nás klíčové a všechny týmy to u nás mají těžké. Především fanoušci nás dokáží
vždy nakopnout, takže se musíme soustředit, abychom doma
uhráli co nejvíce bodů.

Fotbalisté Javornice slavili v sezoně 2017/2018 postup do I. B
třídy, u toho však ještě jednadvacetiletý Dvořák nebyl.
Foto: TJ Sokol Javornice

V posledním zápase jste přehráli 5:2 rivala z Lípy, jak
jste utkání viděl?
Zasloužené vítězství. Až po přísném vyloučení Michala
Bárneta měla Lípa chvíli navrch, ale po červené kartě Lípy se
síly opět vyrovnaly. Za celý zápas a předvedený týmový výkon
jsme si určitě zasloužili vyhrát.

Máte nějaký fotbalový vzor?
Už od mala je můj vzor Lionel Messi. Líbí se mi, že i přes
jeho zdravotní problémy v dětství se z něj stal takový hráč.
O jeho fotbalových kvalitách asi ani nemusím mluvit.
Co říkáte na dosavadní působení Hradce Králové
v lize?
Přiznám se, že zápasy Hradce nesleduji, pouze koukám na
výsledky a ty zatím mají asi dle očekávání. Důležité je, že už se
jim podařilo získat nějaké body a věřím, že se jim podaří uhrát
příjemnou pozici v tabulce. Moc jim to přeju.

Zaznamenal jste první gól v sezoně, popište ho?
Adam Krejčí poslal ze strany pěknou přihrávku do vápna
a já byl naštěstí ve správný čas na správném místě, takže stačilo trefit odkrytou branku. Byla to spíše zásluha kluků.
Jaká je vaše role na hřišti?
Nic speciálního, zkrátka asi jako jako každý záložník si odehrát svoje v obranné činnosti a pokud se naskytne příležitost
tak pomoci v útoku.

(vek)

Jaké jsou hlavní cíle Javornice?
Prioritou je určitě se udržet v současné soutěži a k tomu
dosáhnout co nejlepšího umístění, což se daří a doufejme,
že se ještě pár sezon dařit bude.
Co fotbalové zázemí a parta?
Za sebe můžu říci, že fotbalové zázemí je naprosto dostačující. Kvalita hřiště se za poslední roky hodně zlepšila a celkově se do klubu začalo více investovat. Zároveň jsem také rád,
že se do Javornice vrátily mládežnické týmy. Parta je naprosto
skvělá a za celou dobu jsem nezažil jediný problém. Všichni
drží při sobě a myslím si, že na hřišti to je vidět.
V příštím kole zajíždíte na hřiště Hejtmánkovic, které
nezískaly ještě ani bod, co od zápasu čekáte?
I když Hejtmánkovice ještě nezískaly jediný bod, tak se
určitě nevyplatí je podceňovat. Naopak si myslím že budou
chtít využít domácího prostředí a o první body zabojovat. Očekávám naši výhru, ale určitě to nebude zadarmo.
Filip Dvořák patří mezi mladé naděje Javornice. Foto: is.fotbal.cz

FOTBAL V KRAJI
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LUBOMÍR SEDLÁČEK, BÝVALÝ FOTBALISTA A FUNKCIONÁŘ

Těší mě, že se fotbal začíná čistit od korupce
V polovině srpna oslavil bývalý předseda královéhradeckého KFS a člen Disciplinární komise FAČR Lubomír Sedláček kulaté sedmdesáté narozeniny. Jak vzpomíná na své
funkcionářské roky a jak to vidí s letošní sezonou? Na to
odpovídal do dalšího vydání Fotbalu v kraji.

Nedávno jste oslavil životní jubileum, k čemuž vám
moc gratuluji. Co vám udělá největší radost?
V osobním životě určitě zdraví a spokojenost celé rodiny,
přátel a známých. V tom fotbalovém pak to, že se fotbal začíná
čistit od korupce a že se na něj fotbaloví příznivci budou těšit.
V srpnu se znovu rozběhl amatérský fotbal. Věříte, že
se letošní sezona konečně dohraje?
Věřím, že se letošní sezona dohraje a dostane svůj řád
od přípravek až po profesionální fotbal.
Jak moc sledujete krajské soutěže? Co říkáte na silné obsazení krajského přeboru, kde by hned několik
týmů mohlo pomýšlet na postup?
Je teprve začátek sezony. To, že je silná konkurence, krajskému fotbalu jen prospěje a po zásluze budou vítězové jen
ti nejlepší.
Máte nějaký oblíbený tým, kterému přejete?
Žádný tým neupřednostňuji. Rád chodím na dobrý fotbal.

Lubomír Sedláček nedávno oslavil sedmdesátiny.
Foto: Lubomír Douděra

Jak dlouho se pohybujete u fotbalu? Změnil se ve vašich očích nějak proti dřívějšku?
Fotbal jsem začal hrát v roce 1957 za Spartak Líšeň, tehdy
to bylo ještě na škvárových hřištích. Fotbal se moc nezměnil.
Stále se hraje na dvě branky s kulatým míčem. Mění se pouze
hráči a funkcionáři a to jak dobří, tak i špatní.

Co jste říkal na kauzu kolem Romana Berbra, která začala loni?
Kauza Romana Berbra mě nijak nepřekvapila. Byla jen
otázkou času, kdy se dostane na „světlo boží“. Za svůj protiberbrovský názor jsem se dostal do rozporu i s mnohými členy
tehdejšího VV KFS.

Působil jste jako předseda KFS, jak na to období vzpomínáte?
Vzpomínky mám jak dobré, tak i špatné. Chci tímto poděkovat všem, kteří se se mnou snažili posouvat fotbal dopředu,
ale také nezapomínám na ty tzv. Berbrovce, kteří se propůjčili
ve fotbale osobnímu prospěchu a výhodám. Někteří z nich by
i dnes chtěli dávat rady jak dál.

Jak se vám líbila naše reprezentace na Euru?
I když jsme hráli ve velmi obtížné skupině, podali jsme
výkon, který se dá hodnotit jako vlastenecký (mám na mysli
přístup k reprezentaci za ČR). Optimální byl i výběr naší reprezentace.

Byl jste členem disciplinární komise FAČR i KFS. Který
případ vám utkvěl nejvíce v paměti?
Nikdy nezapomenu, když se tři rozhodčí u disciplinární
komise FAČR, sami přiznali z braní úplatků, byli vyloučení
z FAČRu, předáni PČR a nakonec u soudu byli osvobozeni pro
nedostatek důkazů.

Hradec se po čtyřech letech dostal zpět do ligy. Sledujete ho a jak se vám líbil začátek sezony?
Mám velkou radost, že se Spartak Hradec Králové dostal
do nejvyšší soutěže. Vše bude umocněno až vyběhne v roce
2023 na novém stadionu. K tomu jim přeji dobré umístění,
kvalitní fotbal a všem hradeckým fanouškům radost z jejich
výkonů.

Členem disciplinární komise se v roce 2016 stal Petr
Uličný, který během své hráčské i trenérské kariéry
stával na opačné straně. Je to v pohodě? A měl jste
s ním během vašeho působení v Disciplinární komisi
nějaké řešení?
S Petrem Uličným jsem se v disciplinární komisi nesetkal
a jeho trenérské i osobní postoje jsou jeho záležitostí.

FOTBAL V KRAJI

(vek)
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Ve III. třídě na Trutnovsku podlehl Kuks doma Libotovu vysoko 0:4.
Foto: fotbafoto.cz - Václav Mlejnek

Ve III. třídě na Jičínsku si béčko Miletína
poradilo jednoznačně 9:2 s Podhradím.
Foto: fotbafoto.cz - Iva Reichlová

V okresním přeboru Náchodska zvítězila
rezerva Police v Dolanech 3:0.
Foto: fotbafoto.cz - Václav Mlejnek

SK Solnice, jeden z favoritů AM Gnol I. A třídy.
Foto: Miloš Kittler

FOTBAL V KRAJI

Za účasti čtyř mužstev se uskutečnil 2. ročník fotbalového turnaje
O Převýšovský pohár 2021. Celkem bylo sehráno šest zápasů a vítězem
se stalo domácí mužstvo SK Převýšov. Dolní řada zleva: Ignatišin,
Blumenthal, Vaněk, Matouš, Pilař Pavel, Kukal, Hansl F.; horní řada
zleva: trenér Vaníček, Pilař M., Trubač, Dvořák, Skalický, Hansl A.,
Midloch, Hanžl, Hrabík, Kasal.
Foto: Lubomír Douděra

V 1. kole Poháru hejtmana mužů
podlehl Miletín Jičínu 0:3.
Foto: fotbafoto.cz - Iva Reichlová

DENNY SAMKO, ZÁLOŽNÍK CHLUMCE

Pomýšlím na nejvyšší mety. Chtěl bych si zahrát ligu
Jak to máte s tréninky, v Chlumci se prý trénuje jen
třikrát týdně, není to pro vás málo?
Nezlobte se, ale odpověď na tuhle otázku bych si chtěl
nechat pro sebe.

I letos v v třetiligovém Chlumci nastupují borci, kteří jsou
výrazně spojeni s královéhradeckým FC. Jednou z výrazných postav sestavy trenéra Michala Šmardy je bezesporu záložník Denny Samko, který v Chlumci hostuje právě
z Hradce Králové. Jednadvacetiletý šikula byl u loňské
jízdy Votroků za postupem do první ligy. V třetí lize by letos
chtěl rozhodně ukázat, že má i na nejvyšší tuzemskou soutěž. ,,Pořád mám ty nejvyšší ambice,” říká v rozhovoru pro
časopis Fotbal v kraji.

V loňské sezoně jste byl u jízdy Hradce za postupem
do první ligy, mrzí hodně, že jste se zatím do prvoligového týmu neprobojoval?
Nebudeme si nic nalhávat, samozřejmě mě to mrzí, ale
bylo to zapříčiněno i covidem, který jsem chytil po první jarním
zápase v Líšni, potom jsem se do kondice dostával i s lehčími
zraněními těžko, navíc klukům se hodně dařilo a trenér neměl
důvod nic měnit.
Předpokládám však, že ve vašem věku máte pořád
hodně vysoké ambice?
Máte pravdu. Rozhodně stále pomýšlím na nejvyšší mety.
Chtěl bych si ligu zahrát.
Co je vaším fotbalovým snem?
Není to úplně sen, ale hlavně je to velká motivace. Chtěl
bych sám sobě dokázat, že mám v sobě určitou kvalitu, kterou
chci prodávat v každém zápase. Díky zmiňované kvalitě bych
chtěl hrát co nejdéle.
Máte oblíbeného fotbalistu, co se vám na něm líbí?
Mám hned dva. Prvním je bezesporu Cristiano Ronaldo.
Jeho oddanost fotbalu je neuvěřitelná. Líbí se mi, co všechno
mu dokáže obětovat. Fyzická a psychická kondice je neuvěřitelná, přitom už to není žádný mladík. Druhým byl Ronaldinho,
který měl neskutečnou techniku s míčem a neuvěřitelný cit pro
hru.

Denny Samko hostuje v třetiligovém Chlumci nad Cidlinou.
Foto: Martina Hegerová

Bavili jste se v Chlumci o cílech pro sezonu? Chtěli
byste zabojovat o postup?
Určitě by byl velký úspěch třetí ligu vyhrát, ale my se soustředíme pouze na zápas, který je před námi.

Denny, v letošní sezoně hostujete v Chlumci nad Cidlinou, jak se v klubu cítíte?
Cítím se výborně, jsem rád ze jsem šel na hostování do
Chlumce, je tady výborná parta a trenérský štáb je na vysoké
úrovni. Nemám si na co stěžovat.

(vek)

Máte za sebou čtyři odehraná kola, v prvních dvou jste
remizovali, následovaly už dvě výhry. Jak vstup do
letošního ročníku ČFL hodnotíte?
První dva zápasy byly rozpačitější, v nich jsme zaspali
začátky poločasu, poté jsme soupeře tlačili a nadřeli se zbytečně na góly. Na druhou stranu to ukázalo jakou má tým vůli
a bojovnost. V zápasech, které jsme vyhráli, jsme už ukázali
velkou sílu. Konečně začínáme být produktivní, což je vidět
na našem skóre, když jsme i s MOL Cupem dali dohromady
13 branek.
Jaká je vaše úloha na hřišti?
Od všeho něco. Primárně bych měl tvořit naší útočnou hru,
zkoušet střely ze střední vzdálenosti a v neposlední řadě pomoci klukům i v obraně.
Trénuje vás Michal Šmarda, bývalý ligový fotbalista
a dnes už zkušený trenér, jak se vám pod ním hraje?
Hraje se mi pod ním skvěle, je vidět, že má velké zkušenosti jako hráč i trenér. To co nám předává, tak má určitě smysl.

FOTBAL V KRAJI

Denny Samko v loňské sezoně nastupoval
i v druhé lize za Hradec. 		
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ROMAN ČÁP, SPORTOVNÍ MANAŽER FK NÁCHOD

Věříme, že trenér Kotal přinese prvky profesionálního fotbalu
Jeho firma JAKO je partnerem KFS, on sám „dělá“ fotbal
v Náchodě. Co očekává Roman Čáp od nové sezony
v divizi?

předpokládal že odejde. Lukáš Hlava začal stavět dům, s přítelkyní čekají rodinu a upřímně řekl, že by v současné době
nestíhal tréninkový proces, a proto chtěl zpět do Červeného
Kostelce.

Štvou vás jejich přestupy?
Přestupy mě neštvou, to je přeci fotbalový život a já jim
přeju, aby se jim dařilo tak jako v Náchodě. Do mužstva jsme
přivedli zkušeného Dominika Kováře, který do mužstva skvěle
zapadl, bohužel se nám teď zranil. Pěkně to na nás sedlo, protože těch zraněných máme opravdu hodně. Jedině díky široké
mládežnické základně to zatím zvládáme.

Roman Čáp na Galavečeru
krajského fotbalu.
Foto: Lubomír Douděra

Jak je na tom Náchod jako klub po covidu? Především
zkuste popsat stav mládeže.
Musím říct, že mě mile překvapilo, že v přípravkách po covidu, když se mohlo začít trénovat, jsme zaznamenali nárůst
v členské základně. Ani v žákovských a dorosteneckých kategoriích jsme nezaznamenali propad. Dlouhodobě je největší
úmrtnost při přechodu z žákovské do dorostenecké kategorie.
V současné době pracujeme s dvanácti mládežnickými mužstvy včetně jednoho dívčího. Myslím, že v dnešní době daleko
více než s počty dětí bojujeme s počtem trenérů a s tréninkovými plochami. Nutně bychom potřebovali výměnu povrchu
UMT v Bělovsi, pevně věřím, že se jí v příštím roce dočkáme.

Roman Čáp mladší kope
druhou ligu za Chrudim.
Foto: mfkchrudim.cz

Co říkáte na změnu ve FAČR? Jste spokojený?
Delegáti si zvolili nové vedení a asi všichni čekáme k jakým změnám dojde. Já osobně jsem rád, že po dlouhé době
má náš kraj zastoupení ve výkonném výboru FAČR v podobě
předsedy KFS Královéhradeckého kraje Václava Andrejse.

Náchod prošel řadou změn. Jaké má ambice?
Ano mužstvo jsme omladili, odešli z různých důvodů tři
hráči základní sestavy a na místo nich do mužstva zařazujeme mladé odchovance. Ambice máme určitě nejvyšší, chtěli
bychom hrát líbivý útočný fotbal, ale reálně v současné době
na postup do třetí ligy mužstvo nemáme. Mladí se musí tzv.
ohrát, zvyknout si na vyšší rychlost

Česká reprezentace došla do čtvrtfinále Eura. Jak
hodnotíte její výkony?
Čtvrtfinále je pro nás určitě úspěch, spousta z nás po tom,
co jsme vyřadili po skvělém výkonu Nizozemce, věřila že dojdeme ještě dál. Dánové na nás byli skvěle připraveni a jejich
důrazný náročný fotbal nám moc neseděl. Navíc na některé
hráče dolehla únava z náročné sezony a myslím že se na tom
podepsalo i cestování na utkání

Největší „rána“ je příchod kouče Václava Kotala. Jak
probíhala jednání?
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo do klubu přivést takovou trenérskou legendu. Vzhledem k tomu, že trenér byl ve
hře k reprezentačnímu výběru do 21 let, tak jednání byla dlouhá. Pro nás pro všechny je to velmi poučné vidět, jak pracuje
trenér s tak obrovskými zkušenostmi.

Jste fanouškem Slavie. Rozladil vás hodně neúspěch
s Ferencvárosem? Kde se vzaly jeho důvody?
Viděl jsem jenom odvetné utkání v Edenu a myslím si, že
je obrovská škoda, že se přes maďarské mužstvo nepodařilo
postoupit, protože na to rozhodně bylo. Četl jsem několik komentářů a více méně se všichni shodli na tom, že se rozhodlo
již v Budapešti, kde Slavia velmi lacino inkasovala a zároveň
své šance neproměnila.

Co dá mančaftu?
Rozhodně do mužstva přenese prvky z profesionálního
fotbalu, hráči vidí, jakým způsobem se trénuje u našich špičkových mužstev. Trenér je známý tím, že dbá na precizní organizaci hry zejména do defenzivy.

Vaše firma JAKO je partnerem KFS. Dopadla na ni hodně covidová doba? Jak se z ní vzpamatováváte?
Vzhledem k tomu, že jsme firma, která se převážně zabývá
prodejem sportovního oblečení a celý sport byl skoro celý rok
zavřený, tak odpověď je vcelku jasná. Nebylo to jednoduché,
přežili jsme, děláme, snažíme se zákazníkům vytvářet maximální servis, tak aby se nám vraceli zpět. Uvidíme co přinese
podzim, kdy pravděpodobně budou počty nakažených covidem narůstat, přesto jsem optimista a věřím, že se letos soutěže po dlouhé době opět dohrají.
(fvk)

Zvládají zatím hráči jeho požadavky?
Tak to je spíš otázka na trenéra, ale vzhledem k tomu že
po čtyřech kolech máme čtyři body, tak určitě máme ve hře
značné rezervy.
Přišli jste také o důležité hráče. Čekal jste to?
Tak čekal nečekal, takový je fotbalový život. Tomáš Kabeláč
využil přestupového okna a několik hodin před jeho vypršením se dohodl na angažmá v hradecké Slavii. Honza Pražák
avizoval již během jarní části, že by se rád vrátil do Vysoké, a to
hlavně kvůli pracovnímu vytížení a rodině, takže u něho jsem

FOTBAL V KRAJI
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MICHAL DVOŘÁK, TRENÉR ST. ŽÁKŮ MLADÉ BUKY/ŽACLÉŘ

Chceme se co nejrychleji adaptovat na velký fotba
Co je pro vás jako pro trenéra nejdůležitější?
Určitě pracovitost všech hráčů na tréninku a chuť se zdokonalovat.

Kategorie starších žáků znamená mimo jiné hlavně přechod na velké hřiště. Na tuto změnu si nyní musí zvykat
i spojený tým Mladých Buků a Žacléře. Svěřenci trenéra
Michala Dvořáka si na úvod sezony připsali porážku 1:3
a již tuto neděli je čeká druhé vystoupení na hřišti Hořic.
„Sám jsem v očekávání, co nám úvodní zápasy přinesou,“
říká trenér, jenž v klubu zároveň ještě stále působí i jako
aktivní hráč.

Jaké další mládežnické kategorie v Mladých Bukách
aktuálně jsou?
Aktuálně zde máme pět mládežnických týmů. Mini přípravku hrající soutěž 3+0, mladší přípravku hrající okresní přebor,
starší přípravku v souklubí s Baníkem Žacléř hrající krajský přebor, mladší žáky hrající krajský přebor a nás starší žáky hrající
krajský přebor také v souklubí s Baníkem Žacléř. A co se počtu
týká, tak momentálně máme registrovaných cca šedesát dětí.

Od nové sezony jste se přesunul z mladších do starších žáků. Kolik máte aktuálně hráčů?
Jelikož jsme v souklubí s Baníkem Žacléř, tak disponujeme
kádrem osmnácti hráčů.

Jak zde obecně funguje mládež?
Velice dobře. Všechny mládežnické kategorie trénují 2-3x
v týdnu a je radost pohledět každý den na plně obsazené
hřiště. V neposlední řadě tu máme velmi kvalitní zázemí, jen se
trochu potýkáme s nedostatkem trenérů.

Co od nového soutěžního ročníku očekáváte?
Protože jsme v této soutěži nováčkem a na velkém hřišti
jsme doposud odehráli jen dva zápasy, tak jsem sám ve velkém očekávání, co vše nám úvodní zápasy přinesou. Hlavně
si však myslím, že velkou kvalitu všech týmů. Přeci jen všichni
hráči hrají fotbal už dlouhou dobu a krajský přebor je velmi
kvalitní soutěž, o čemž jsme se přesvědčili už v kategorii mladších žáků.

Jak dlouho se už u zdejšího fotbalu pohybujete a na
jakých pozicích?
U zdejšího fotbalu jsem osm let, ať už na pozici hráče,
avšak pomalu končícího svou aktivní kariéru, neboť ve 44
letech je čas přepustit místo mladším. A z pozice trenéra vedu
svoje kluky od mladší přípravky.
Jaké jsou podmínky pro místní fotbal?
Musím říci, že na to jak malý klub jsme, tak podmínky
máme opravdu nadstandardní. Všichni, kteří se zabývají
chodem klubu, dělají pro nás maximum a za to jim patří velké
poděkování.
(pvh)

Společenství Mladé Buky/Žacléř hraje krajský
přebor starších žáků.
Foto: Archiv M. D.

MICHAL DVOŘÁK
Narozen: 27. října 1977 v Trutnov
Hráčská kariéra:
• FK Poříčí • SK Horní Staré Město
• MFK Trutnov • TJ Rudník • Sokol Staré Buky
• SK Janské Lázně • FC Mladé Buky
Trenérská kariéra: FC Mladé Buky, výběry OFS Trutnov.

Jaké máte se svým týmem cíle?
Co nejrychleji se adaptovat na velký fotbal a být konkurenceschopným ostatním mužstvům, která už tuto soutěž hrají
druhým rokem. V neposlední řadě hrát líbivý fotbal a pokusit
se přivést na naše zápasy co nejvíce diváků, poněvadž po
téměř deseti letech bude v našem klubu k vidění mládežnický
tým hrající na velké hřiště.

Michal Dvořák vede
svůj nynější tým už
od přípravky.
Foto: Archiv M. D.

Může se ještě projevit dlouhá pauza bez fotbalu?
Já pevně věřím, že ne. I když i my jsme během koronaviru
museli řešit ukončení jednoho hráče a přesvědčování dalších
dvou, aby u tohoto krásného sportu setrvali. Ale na druhou
stranu, pokud kluci tento sport mají v srdci, tak se kvalitním
tréninkem opět dostanou do herní praxe, k čemuž jim pomůžou jejich trenéři, kterých je v našem kraji spousta a jsou
vysoce kvalitní.
Na co se v tréninku nejvíce zaměřujete?
Momentálně se nejvíce zaměřujeme na přechod na velké
hřiště. Zvykáme si na nové rozestavení, učíme se, jak co nejvíce využívat volného prostoru, jak se pohybovat atd.

FOTBAL V KRAJI
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Okresní fotbal					

Rychnovsko

Rychnovský Jedlinský zničil Albrechtice pěti zásahy
Antolin Lipovka OP II. třídy
4. KOLO
Borohrádek – Doudleby
4:2 (4:1)
..................................................................................
B: Malichenko 4 – Kopsa, J. Luňáček
z penalty. 85 div. R: Jedlinský Luboš Jedlinský Miroslav, Špaček Ladislav.
Kostelecká Lhota – Lukavice 3:1 (1:1)
..................................................................................
B: Štěpán, Rešl, Jošt – Kalousek. 87 div.
R: Erben Filip - Zelinka Jiří, Bogdan Michal.
Černíkovice – Solnice B
3:2 (1:2)
..................................................................................
B: Plašil, Kravets, Kopecký – Hovorka,
T. Kubec. 65 div. R: Kubišta Josef - Česák Tomáš, Stránský Martin.
Rychnov n. Kn. B – Albrechtice 9:0 (4:0)
..................................................................................
B: Jak. Jedlinský 5 (jedna z pen.), Bastos
3 (jedna z pen.), Nosek. 33 div. R: Zelinka Jiří - Erben Filip, Moravec Miroslav.
Zdelov – Přepychy
4:1 (1:1)
..................................................................................
B: D. Cvejn, Neubecker, Komárek, Novotný – Žid. 87 div. R: Jedlinský Miroslav
- Machač Libor, Nedvídek Miroslav.
Častolovice – Dobruška B 5:2 (2:1)
..................................................................................
B: J. Brandejs 2, M. Brandejs, Rojek, Přikryl – Komůrka, Ludvík. 50 div. R: Plocek Luboš - Hrubý Miloš, Nosek Milan.

Antolin Lipovka OP III. třídy
4. KOLO
Vamberk B – Žďár n. O.
6:4 (4:1)
..................................................................................
B: O. Dostál 3 (jedna z pen.), Olšavský, Hlaváč, Hamerský z pen. – Kolář
z pen., Lochman, Husák, Winkler.
80 div. R: Jedlinský Jakub - Jedlinský
Luboš, Broulík Miroslav.
Křovice – Týniště n. O. B
2:2 (1:2), pen. 4:5.
..................................................................................
B: Šereda 2 (druhá z pen.) – Janda, Kouba. 34 div. R: Moravec Miroslav - Merbs
Rudolf, Hvězda Lukáš.
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Doudleby B – Labuť Rychnov 7:4 (3:1)
..................................................................................
B: Pazderník 3, Vidlička 3, Luňáček –
Kubec 2, M. Mondík, T. Mondík. 85 div.
R: Jedlinský Luboš - Jedlinský Jakub,
Broulík Miroslav.
Voděrady - Dobré
2:3 (0:0)
..................................................................................
B: Michl, Falta – M. Dostál 2, J. Dostál.
50 div. R: Špaček Ladislav - Knapek
Jaroslav.
Petrovice – Křivice
0:3 (0:2)
..................................................................................
B: Lochman 2, Vystavěl. 110 div. R:
Merbs Rudolf - Knapek Jaroslav.

Antolin Lipovka OP IV. třídy
4. KOLO
Domašín – Častolovice B
3:2 (1:1)
..................................................................................
B: Michalík 2, .Haferník – Šreibr, Vik.
25 div. R: Vodička Antonín - Jedlinský
Luboš, Nosek Martin.
Přepychy B – Kostelecká Lh. B 1:8 (0:5)
..................................................................................
B: Prát – Rypal 2, Flíger 2, Brandejs 2,
Nývlt z pen., Hrubý. 31 div. R: Hvězda
Lukáš - Zelinka Jiří, Nosek Milan.
Rokytnice v O.h. – Čermná
2:0 (0:0)
..................................................................................
B: Havlíček, Forche. 20 div. R: Jindáček
Milan.
Javornice B – Roveň 2:2 (1:1), pen. 4:3.
..................................................................................
B: Bárta, Kučera – Štěpánek, T. Svoboda. 40 div. R: Broulík Miroslav - Jedlinský Miroslav, Moravec Miroslav.
Olešnice v O. h. – České Meziříčí B 0:7 (0:2)
..................................................................................
B: Vlášek 2, Sekyra 2, Kupka, Mirga,
Černý. 45 div. R: Jindáček Milan - Broulík Miroslav
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TABULKY
OP II. třídy
1. Častolovice
2. Kostelec B
3. Borohrádek
4. Rychnov B
5. Doudleby
6. Zdelov
7. Lukavice
8. Černíkovice
9. Solnice B
10. Deštné
11. Dobruška B
12. K. Lhota
13. Přepychy
14. Albrechtice

4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

3
3
3
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

1 15:9 9 1 1
0 9:3 9 0 0
1 10:5 9 0 0
2 18:5 7 0 1
2 14:13 6 1 1
2 12:11 6 0 0
2 6:6 6 1 1
2 6:7 6 1 1
2 6:7 5 2 1
1 8:12 5 1 0
3 6:10 4 0 1
3 4:8 3 0 0
3 4:10 3 0 0
3 5:17 3 0 0

3
3
3
3
3
3
2
3
2
3

3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
2
1
2
2
3

9:6
7:5
10:7
6:6
4:2
9:8
8:8
5:5
7:12
1:7

9
7
6
6
4
4
3
3
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

4
4
4
3
3
3
3
4
3
3
4

3
3
2
2
2
2
2
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
1
1
1
1
2
2
3
4

30:8
10:6
23:6
13:4
16:8
7:4
8:8
4:14
6:5
6:30
1:31

9
9
6
6
6
6
6
5
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

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

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

Trutnovsko

Třemešná zvládla šlágr, Rudníku nasázela čtyřku
OP MUŽI SKUPINA „A“
TJ Sokol Bílá Třemešná
- TJ Rudník A
4:0 (1:0)
..................................................................................
B: Jákl M., Hažer, Zivr z pen., Saský. R: Votoček. ŽK: 3:0. Div.: 75.
Šlágr třetího kola skupiny A nabídl
oboustranně velmi dobrý fotbal. Úrovni
utkání určitě pomohla rychlá branka, kterou už v 5. minutě vstřelil domácí kanonýr
Martin Jákl. Třemešenští poté přepustili otěže hry soupeři, ten ale svoji velkou
šanci na vyrovnání nevyužil a po dvou
tutovkách soupeře krátce před pauzou byl
nakonec za jednobrankovou ztrátu o poločase rád.
Ve druhé půli už hra patřila Sokolu,
jehož hráče uklidnila pojišťovací trefa
z hlavy kapitána Hažera. Asistenci si z rohového kopu připsal M. Jákl. Rudník musel více otevřít hru, což byla voda na mlýn
domácím. V samém závěru Třemešenští
góly Zivra z penalty a Sadského z brejku
navýšili stav až na pro Rudník krutých 4:0.
TJ Tatran Hostinné
- Fotbalový klub Mostek A 5:0 (1:0)
..................................................................................
B: Jakoubek 2, Novotný, vlastní, Blažek. R:
Černý. ŽK: 1:2. Div.: 70.
Tatran dal ve druhé minutě branku
a vlastně bylo po zápase. Domácí za první
poločas nastřelili 3x břevno, ale bohužel
nic tam nespadlo. Druhý poločas hosté,
kteří za celý zápas nevystřelili na branku,
rezignovali a nakonec odjeli s debaklem.
TJ Jiskra Podhůří
- SK Spartak Hajnice
6:1 (4:0)
..................................................................................
B: Zdržálek D., Přívratský, Najman, Smejkal, Zdržálek E., Peterka – vlastní. R: Wiesner. ŽK: 2:2. Div.: 80.
V Hartě se za krásného počasí hrál fotbal na jednu branku. Po desetiminutovém
oťukávání domácí zcela ovládli hru, a svoji
převahu dokázali do poločasu proměnit
ve čtyřgólové vedení, když o branky se postarali nestárnoucí Zdržálek D., Přívratský,
Smejkal a Najman.
Ve druhé půlce se obraz hry nezměnil
a Harta zvýšila brankou střídajícího E. Zdržálka vední na 5:0. Z ojedinělého protiútoku sice přinutili Hajničtí k chybě domácí
obranu, která vyústila ve vlastní branku 5:1,
ale poté završil gólový účet utkání střídající Peterka. Harta mohla vyhrát výraznějším
rozdílem, ale v závěru utkání neproměnila
několik vyložených šancí. Připisuje si ale
tři body do tabulky OP, což je potěšující!
TJ Strážné - Sokol Vítězná 3:2 (1:0)
..................................................................................
B: Najman, Kouřil, Janoch – Andrle, Jákl.
R: Bittman. ŽK: 0:5. ČK: 1:1 (Plecháč
– Hlavatý). Div.: 70.
V prvním poločase bylo mužstvo Strážného lepším týmem a také se ujalo vedení
v 15. min. Ale v 32. min. šlo Strážné po
faulu do deseti po červené kartě. Přesto
první poločas skončil 1:0. Ve druhé půli
v 59. min. dostal za stejný přestupek hráč
hostí také červenou kartu. Domácí poté
zabojovali a 2 góly zvýšili na 3:0. Ke konci
utkání domácím začali ubývat síly a hos-
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té 2 góly snížili na 3:2. Přesto zasloužené
vítězství domácích.
OP muži skupina „A“ OFS Trutnov
1. Hostinné
2. B. Třemešná
3. Podhůří
4. Rudník A
5. Strážné
6. Vítězná
7. Hajnice
8. Mostek A

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1
0
0

1
1
0
0
1
0
1
0

0
0
1
1
1
2
2
3

13:3
10:3
12:6
10:7
5:7
7:11
5:15
3:13

8
7
6
6
5
3
1
0

OP MUŽI SKUPINA „B“
Fotbal Club Mladé Buky z.s.
- TJ Jiskra Libeč
6:0 (4:0)
..................................................................................
B: Moravec, Šulitka, Kancok, KArmáček,
Suchaň, Skalický. R: Laštovka. Bez karet.
Div.: 80.
Do Mladých Buků přijel k dalšímu kolu
OP celek Jiskry Libeč. Hned od úvodu
utkání měli mírnou převahu domácí, kteří vedli již v 16.minutě 3:0 po brankách
Moravce, Šulitky a Kancoka. Chvilku
před poločasem se prosadil ještě domácí
Karmáček a do kabin se šlo za stavu 4:0.
Druhý poločas se vyvíjel stejně jako ten
první. Domácí však dokázali vstřelit jen 2
branky Sucháňem z penalty a Skalickým.
Nutno podotknout, že si šance vytvořili
i hosté. Vítězství domácích je zasloužené.
Sportovní klub Janské Lázně
- FK Sokol Volanov
2:8 (1:4)
..................................................................................
B: Regina ml. 2 – Holas 3, Voňka T. 2 (obě
z pen.), Mach 2, Miklušák. R: Smola. ŽK:
2:3. Div.: 65.
Hosté nastoupili sebevědomě, ale
domácí tým jim dokázal v obraně zdatně
sekundovat. Před poločasem však přišel
kolaps, kdy hosté 3 brankami v rozmezí 5
minut posunuli zápas do jasného směru.
Domácí ještě snížili gólem Tomáše Reginy ml., ale pečeť zařídil rozhodčí, který
v nastaveném čase odpískal pokutový kop
proti domácím.
Po poločasové přestávce se domácí
nadechli a druhým gólem se prezentoval
Tomáš Regina ml. a mohl hned v další
šanci přidat třetí, ale zamířil těsně mimo.
Hosté se ale oklepali a začali opět heát
svoji hru a v závěru přidali další góly.
Domácí významně zklamala hra dopředu, nedokázali držet míč a hosté naopak
jejich chyby trestali. Zápasu nepomohl nejistý rozhodčí, který si nedokázal zjednat
respekt a hosté toho plně využívali.
Sportovní klub MFC Svoboda
- TJ Baník Rtyně v Pod.
1:3 (1:1)
..................................................................................
B: Machalík – Brus (pen.), Hoffman, Vlček.
R: Nývlt L. ŽK: 2:1. Div.: 65.
Již tradičně se domácí na začátku
ujali vedení. Poté měli domácí ještě několik slibných brejků, leč bez efektu. Když
potom hosté vyrovnali šlo se do kabin za
nerozhodnutého stavu.
Do druhého poločasu opět začali domácí lépe, zahnali soupeře na jejich polovinu, ale bohužel se potvrdilo pravidlo „ne-
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dáš-dostaneš. Ke konci utkání docházeli
oběma mužstvům sily a tak když domácí
neproměnili několik šancí, odvážejí si
z hor hosté tři body.
TJ Sokol Staré Buky
- FK Poříčí u Trutnova
2:3 (2:2)
..................................................................................
B: Smrček, Andrle - Smola, Potoček K.,
Horák. R: Prinz. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (Horák).
Div.: 63.
Jeden velký zmar a trápení domácích,
kteří sice nastoupily opět bez několika
hráčů, na to se ale vymlouvat nelze, neboť
hosté přijely jen se základní jedenáctkou.
Domácí 2x v prvním poločase vedli, hosté
ovšem během pár minut vždy vyrovnaly po
chybách domácích.
Když krátce po poločase odstoupil kvůli zranění hostující Janas, zdálo se, že by
domácí konečně mohli dokráčet k prvnímu
vítězství, bohužel se domácí hráči přizbůsobili hře hostí a to nevedlo k ničemu dobrému. Hosté se v deseti lidech ujali brankou
Horáka vedení, který za pár minut dostal
ČK, dvacetiminutovou přesilovku proti devíti hráčům nedokázali domácí hráči využít.
Bohužel se nehraje na šance, ale na branky, a tak Poříčí vytěžilo z minima maximum.
Sokolíci si to musí urovnat hlavně v hlavách
a uvědomit si, že fotbal je týmová hra.
OP muži skupina „B“ OFS Trutnov
1. Volanov
2. Poříčí
3. Rtyně
4. Ml. Buky
5. Svoboda n. Ú.
6. J. Lázně
7. St. Buky
8. Libeč

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
1
1
1
0
0
0

0
0
2
1
0
1
1
1

0
0
0
1
2
2
2
2

14:5
9:3
5:3
8:4
6:6
3:12
5:10
5:12

9
9
6
5
3
2
1
1

OS III. TŘÍDY
MUŽI SKUPINA „A“:
TJ Sokol Černý Důl - TJ Rudník B 1:3 (0:2)
..................................................................................
B: Huremovic – Barát, Kršík, Mečíř. R:
Hradecký. ŽK: 2:0. Div.: 70.
TJ Sokol Kunčice nad L.
- Fotbalový klub Mostek B 6:0 (5:0)
..................................................................................
B: Vyroubal 3, Kužel ml., Krejčík, Gaszi.
R: Doubic. Bez karet. Div.: 40.
TJ Jiskra Kuks - FC Libotov 0:4 (0:2)
..................................................................................
B: Tomášek 2 (1 pen.), Wagenknecht,
Pitor O. R: Votoček. Bez karet. Div.: 50.
TJ Sokol Prosečné - TJ Lánov 0:1 (0:0)
..................................................................................
B: Škoda. R: Chleborád. ŽK: 2:3. ČK:
1:0 (Reiner). Div.: 50.
OS III. TŔÍDY muži skupina „A“
1. Lánov
2. Rudník B
3. Libotov
4. Prosečné
5. Černý Důl
6. Kunčice n. L.
7. Mostek B
8. Kuks

3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
1
1
1
1
0
0

0
1
1
1
1
1
1
0

0
0
1
1
1
1
2
3

14:0
8:5
11:8
8:7
15:7
10:7
1:17
2:18

9
7
5
5
4
4
2
0
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OS III. TŘÍDY
MUŽI SKUPINA „B“
Bernartice/Žacléř B
- FK Baník Radvanice v Č. 1:7 (0:3)
..................................................................................
B: Těžký J. – Duben 2, Císařovský 2,
Holeček, Horký, Skuřenský. R: Smola.
Bez karet. Div.: 50.
TJ Jiskra Horní Maršov
- TJ Sokol Starý Rokytník 0:6 (0:0)
..................................................................................

Trutnovsko

B: Handlíř 3, Potoček, Bednář, Tauchman. R: Černý. ŽK: 1:1. Div.: 50.
TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou
- TJ Jiskra Lampertice
5:2 (3:1)
..................................................................................
B: Kulda 3, Piskor, Jiránek – Mačo, Hejna. R: Wiesner. ŽK: 3:3. Div.: 80.
TJ Spartak Pilníkov
- TJ Sokol Malé Svatoňovice 4:1 (3:0)
..................................................................................
B: Kulda 3, Hospodka – Králíček J.,
R: Petrů. Bez karet. Div.: 80.

OS III. TŔÍDY muži skupina „B“
1. St. Rokytník
2. Pilníkov
3. Radvanice
4. M. Svatoňovice
5. Bohuslavice
6. Lampertice
7. Bernartice/Žacléř B
8. H. Maršov

3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
1
1
0
0

Okresní fotbal					

0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
1
1
1
2
3
3

11:2
12:2
12:3
9:7
8:6
7:9
2:17
1:16

9
7
6
6
5
3
0
0

Jičínsko

Valdický Zugar sestřelil hattrickem Novou Paku
EUROVIT
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ
4. KOLO
1.FK Nová Paka „B“
– TJ SKP Valdice
2:3 (2:1)
..................................................................................
B: Wolf, Hoška – Zugar 3. R: Šolc – Schlesinger, Douša. ŽK: 0:3. Div.: 32.
Utkání dvou rozdílných poločasů. Domácí se aktivní hrou dostali do dvoubrankového vedení, měli další šance, avšak
nedovedli je proměnit. Ve 35. minutě rozhodčí nařídil přísnou penaltu pro hosty
a kapitán mužstva Zugar jí nepohrdl. Hosté
se tím dostali do hry a byli velmi nebezpeční.
Druhý poločas rozhodla spousta nepřesností na domácí straně a střelecká produktivita kapitána hostí Zugara, který vstřelil
dvě branky a rozhodl o výsledku utkání. Domácí i přes obrovskou snahu již na poctivě
pracující obranu hostí nevyzráli, a ani ve druhém utkání si jako nováček body nepřipsali.
TJ Sokol Jičíněves
– TJ Lázně Bělohrad „B“ 0:2 (0:1)
..................................................................................
B: Pour, Zejfart. R: Kučera – Kriegler, laik.
ŽK: 3:2. Div.: 50.
Hosté měli dvě šance a proměnili je.
Domácí Škoda bohužel ne. Snad domácím pomůže pauza vyléčit zranění. Hostům z Bělohradu patří gratulace.

PLACHETKA
III. TŘÍDA MUŽŮ
4. KOLO

SK Sobotka „B“
– TJ Sokol Železnice „B“ 0:3 (0:1)
..................................................................................
B: Kypr, Drahoňovský, Daniš J. st. R: Kriegler. Hráno bez karet. Div.: 35.
Na domácím celku byla viditelná nerozehranost, a tak hostujícímu celku stačilo
k vítězství hrát stylem nakopni a jdi.
TJ Sokol Libuň
– TJ Sokol Nemyčeves „B“ 2:3 (2:1)
..................................................................................
B: Kabelka, Drozen – Zeman, Brendl, Marek. R: Plíšek. ŽK: 0:4. Div.: 60.
Zajímavé utkání, které bohužel roz-
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TJ Sokol Libáň
– TJ Sokol Nemyčeves „A“ 0:4 (0:2)
..................................................................................
B: Kanta D., Havlík, Marek, Mohamed Dahsan Mohamed Shehata. R: Jiřička – Šolc,
Janatka. D: Hradecký. ŽK: 2:2. Div.: 50.
První poločas nabídl herně celkem
vyrovnanou partii, obě mužstva se snažila kombinovat, ale bez výrazných šancí. Hosté si dokázali v dalším průběhu
úvodní půle vytvořit dvě šance a obě
s přehledem využili. Nejprve po rohovém
kopu několika přihrávkami rozebrali domácí
obranu a v závěru zakončili rychlý protiútok.
Úvod druhého poločasu pak domácím
hrubě nevyšel, hosté znovu dvakrát skórovali a bylo po zápase, zbytek utkání již nabídl
pouze řadu nepřesností na obou stranách
a zkušení hosté si již výsledek pohlídali.
Sokol Milíčeves
– TJ Sokol Lužany
0:4 (0:1)
..................................................................................
B: Berger, Fejfar Milan, Topič, Šaroun.
R: Hron – Novotný, laik. ŽK: 1:2. Div.: 50.
Domácí měli před zápasem problém
dát dohromady jedenáct lidí, během zápasu pak problém dát po sobě několik přihrávek. Hosté kralovali ve středu pole, měli zápas pod kontrolou a dokázali využít okénka
v defenzivě domácích hned čtyřikrát.
TJ Sokol Dětenice – SK Robousy
1:1 (1:0). Pokutové kopy: 4:5
..................................................................................
B: Hnativ – Douša. R: Plíšek – Kriegler,
hodlo přímo ukázkové spalování gólovek
domácími borci.
TJ TK Žlunice – SK Češov 3:0 (1:0)
..................................................................................
B: Calta, Fiala, vlastní (Petráček). R: Douša. ŽK: 1:2. Div.: 30.
První zápas sezony a hned derby
s Češovem, které dopadlo lépe pro domácí. Od úvodního hvizdu měli Žluničtí
mírnou převahu, kterou ne a ne zužitkovat
ve vedoucí gól. Až po zákroku na Kroupu
zahrávali domácí penaltu, kterou s přehledem proměnil Calta Petr. Ve druhé půli se
nádherně z dálky trefil Fiala a na konečných 3:0 si po centru Šádka srazili míč do
brány hosté samy.
SK Miletín „B“
– SK Podskalan Podhradí 9:2 (1:1)
..................................................................................

16

Schlesinger. D: Střížka. ŽK: 0:1. Div.: 65.
Domácí chtěli do zápasu vstoupit
aktivně a celkem se jim to dařilo. Zatlačili
hosty na jejich polovinu, ale vytvořili si jen
několik náznaků šancí. Protiútoky hostí se
jim dařilo eliminovat. Jednu šanci se jim
nakonec podařilo přetavit ve vedoucí gól.
Ve 30. minutě se po nepovedené střele
Jendy míč dostal k hráči Hnativovi a ten
se nemýlil.
Do druhého poločasu vstoupili domácí velmi vlažně a hned ve 48. minutě po
rohu inkasovali z hlavičky Douši. Sice se
brzy vzpamatovali, několik vlastních šancí neproměnili, několik šancí hostí přežili
a tak celkem dramatický zápas dospěl
k spravedlivé remíze.
Bonusový bod z penaltového rozstřelu
si připsali hosté, když proměnili všechny
pokutové kopy a domácí jednou zaváhali.
JOPCO OP MUŽI - 2. kolo
1. Nemyčeves A
2. Lázně Bělohrad B
3. SK Robousy
4. Lužany
5. Chomutice
6. Valdice
7. Dětenice
8. Nová Paka B
9. Milíčeves
10. Jičíněves
11. Libaň

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1

2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0 9:3
0 5:2
0 7:3
0 6:2
0 5:2
1 5:5
0 3:3
2 5:8
2 0:4
2 2:7
1 2:10

6
6
5
4
3
3
3
0
0
0
0

B: Richter 2, Hak 2, Drahonínský 2,
Kulhánek, Hasni Agrebi Marwen, Fof
– Dobiáš, Kašík M. R: Novotný. ŽK: 2:0.
Div.: 30.
FK Kopidlno „B“
– FK FC AMA Žeretice
10:1 (4:0)
..................................................................................
B: Klaban 2, Berounský 2, Nemčanský 2,
Krejčík, Nýč, Poutník, Zikmund – Kaván.
R: Obermajer – Kučera, Hron. Delegát:
Hradecký. ŽK: 0:1. Div.: 75.
Zkušenost a přehled matadorů spolu
s rychlostí a dravostí mládí slavily úspěch.
Po celou dobu domácí diktovali tempo
a způsob hry. Během utkání domácí hosty skoro k ničemu nepustili, a pokud by
využili více jasných šancí, vítězství mohlo
být výraznější.
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Náchodsko

Provodovu nestačilo v Zábrodí ani dvougólové vedení
JOPECO OP MUŽI - 2. kolo
Sl. Teplice n/M
- SK Červený Kostelec B
4:2
..................................................................................
40 div. Střelci: 8. Moravec Martin, 18.
Moravec Martin, 80. Zajíc Martin (vl.),
86. Oubrecht Lukáš - 7. Veseleňák Daniel, 60. Špelda Roman. R: Riabec Petr.
V Teplicích se hrálo po celý zápas
poměrně vyrovnané utkání. V poločase
vedl domácí tým, když se dvakrát prosadil Martin Moravec a za hosty Daniel
Veseleňák.
Utkání spělo do remízového konce,
ale proti byla dvojice domácích mladíku
Lukáš Oubrecht a Martin Vacek. Nejprve si dvakrát vyměnili míč a následně
si střílený centr srazil hostující hráč do
vlastní sítě. Těsně před koncem ještě
Lukáš Oubrecht s přehledem skóroval
po sólu z poloviny hřiště.
AFK Hronov - TJ Velichovky 0:0 (0:0)
..................................................................................
40 div. R: Gernát Lukáš.
Zapas domácím připravil spoustu
šancí ke skórováni. Bohužel se ani jednomu týmu nepodařilo dopravit míč do
branky, brankáři byli na hřišti nejlepšími.
So. Zábrodí
- Sokol Provodov
5:3 (2:2)
..................................................................................
35 div. Střelci: 32. Kosinka Filip, 36. Koval Ondřej, 60. Koval Ondřej, 80. Falta
Karel, 83. Falta Karel - 12. Štrof Marek, 28. Goll Robin, 85. Franěk Jakub.
R: Šolc Petr.
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Hosté z Provodova vedli po třiceti minutách už 2:0, domácím se však
ještě před poločasem podařilo skóre
zápasu vyrovnat. Druhý poločas byl již
v režii domácích, kdy vstřelili tři branky.
Branka hostí v úplném konci druhého
poločasu už pouze upravila stav zápasu
na konečných 5:3.
TJ Velké Poříčí B - SK Babí 3:3 (1:2)
..................................................................................
60 div. Střelci: 42. Lokvenc Ondřej, 73.
Gois Jakub, 83. Lokvenc Ondřej - 3.
Nguyen Van Son (vl.), 8. Hrnčíř Tomáš,
73. Kozák Daniel. R: Krejska Roman.
So. V. Jesenice
- Ji. Machov
2:0 (2:0)
..................................................................................
100 div. Střelci: 12. Železov Pavel, 30.
Železov Pavel. R: Bareš Marcel.
TJ Dolany
- Sp. Police n/M B
0:3 (0:0)
..................................................................................
30 div. Střelci: 51. Hauk Petr, 80. Hauk
Petr, 86. Tauc Jiří. R: Gernát Lukáš.
V prvním poločase byly Dolany
o maličko lepší, ale měly být přesnější
v kombinaci. V druhém poločasu jsme
nastoupili stylem, že se do té doby nevýrazni hosté porazí sami. Všechny 3
góly byly jak přes kopírák, dlouhé auty
nebo standardní situace a góly pouze
hlavou. Doplatili jsme na nedostatek
hráčů a laxní přístup...
So. Stárkov měl volno
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JOPCO OP MUŽI - 2. kolo
1. Sp. Police n/M
2. TJ Velichovky
3. AFK Hronov
4. SK Babí
5. So. Zábrodí
6. So. V. Jesenice
7. Ji. Machov
8. Sl. teplice n/M
9. So. Stárkov
10. TJ Velké Poříčí B
11. TJ Dolany
12. Sokol Provodov
13. SK Červený K. B

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

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

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

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

8:0
4:0
3:1
5:4
6:5
3:3
2:2
4:7
2:2
3:5
2:5
3:5
2:8

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

V zápase Dolan s Policí B byla úspěšnější rezerva týmu krajského přeboru.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek
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Královéhradecko

Malšovka jednoznačně zvládla duel neporažených
TABULKY

DAHASL OKRESNÍ PŘEBOR

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

3
3
2
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3

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

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

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

17:0
5:3
7:1
6:5
8:4
6:3
6:7
10:5
2:1
7:19
2:3
4:6
2:9
2:18

9
7
6
6
4
4
4
3
3
3
2
1
1
0

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

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

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

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

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

20:2
20:4
16:1
10:3
19:9
11:9
10:3
5:9
5:9
8:14
1:7
1:12
1:16
1:30

9
9
9
7
6
6
4
3
3
3
1
1
0
0

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

3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
2
2
3

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

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

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

17:3
16:4
11:2
10:9
4:3
5:7
12:7
7:8
9:17
6:14
4:6
5:7
2:21

9
9
6
4
4
4
3
3
3
3
1
0
0

Třetím dějstvím pokračoval nový soutěžní ročník 2021/22 DAHASL okresní
fotbalový přebor dospělých Královéhradecka.
Ve čtyřech sobotních zápasech v derby
Myštěves vers. Červeněves gól nepadl,
Malšova Lhota vyhrála nad Praskem,
přestřelka ve Vysoké vyzněla těsně
pro Lovčice a Libřice si odvezly 3 body
z Ohnišťan.
Tři nedělní duely přinesly vítězství
Chlumce C nad Lhotou p. L., Dohalice
naplno bodovaly v Boharyni a Roudnice
B nastřílela do sítě Nového Bydžova B
pět gólů.
Čisté konto udrželo pět brankářů:
Vacek (Myštěves), Sucharda (Červeněves), Jaška (Malšova Lhota), Kukla (Dohalice) a Ruml (Roudnice B).
Myštěves – Červeněves
0:0
..................................................................................
Jelikož ani jeden tým nedokázal proměnit vyloženou šanci, tak sousedský
zápas skončil remízou. Fakta: ČK 1:0,
R: Štancl.
Malšova Lhota – Prasek
3:0 (1:0)
..................................................................................
V duelu šestibodových týmů se do černého trefovali před 120 diváky pouze domácí. B: Vejr, Koblížek, Rohlíček, R: Kincl.

AM GNOL III. TŘÍDA „VÝCHOD“
Olympia Hradec – Dohalice B 9:0 (5:0)
..................................................................................
V páteční předehrávce dominovali v Kuklenách domácí. B: Ročín 4, Korba 2,
Bedan, Kuťák, Zvelebil, R: Doubrava.
Libčany B – Sendražice
0:2 (0:2)
..................................................................................
Hosté potvrdili úspěšný vstup do soutěže a připsali si třetí výhru. B: Lipenský J.
2, R: Vízek.
Jeníkovice – Lokomotiva
Hradec B
4:3 (2:0)
..................................................................................
Domácí si připsali první výhru nad zkušeným soupeřem, za kterého skórovali
exligoví Bartoněk a Ringel. B: Špriňar 2,
Sklenařík, Ijeh – Tichý, Bartoněk, Ringel
z pen., ČK 1:0, R: Stránský.

CK VOTROK III. TŘÍDA „ZÁPAD“
Kratonohy – Převýšov
1:1 (1:0)
..................................................................................
Hosté vyrovnali v 87. minutě, a tak se
zrodila dělba bodů. B: Dvořák – Hansl
A., ČK 0:1 (vedoucí hostů), R: Hruška.
Syrovátka – Kunčice B
1:1 (1:1)
..................................................................................
Zápas sousedů v tabulce přinesl plichtu.
B: Pleskot Dan. – Bendig, R: Grossman.
Kobylice B – Nové Město
3:4 (0:1)
..................................................................................
Šťastnější hosté vstřelili o gól více, a tak
si odvezli 3 body. B: Hrubeš 2, Ouzký –
Šimák, Vlasák, Pavlas, Šťastný, R: Štancl.

FOTBAL V KRAJI
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Vysoká B – Lovčice
4:5 (0:4)
..................................................................................
Ačkoliv domácí po 1. půli prohrávali
již 0:4, nakonec téměř sahali po bodu.
B: Pavliš, Starý, Novotný, Ludvík – Kafka 2, vlastní (Novotný), Zajíček, Louda,
R: Pšenička.
Ohnišťany – Libřice
1:2 (1:1)
..................................................................................
Ačkoliv od 13. minuty hráli hosté pro vyloučení o deseti, domácí nakonec vyšli
bodově naprázdno. B: Matějka – Ličman D., Macháček, ČK 0:1, R: V. Koza.
Chlumec C – Lhota p. L.
2:1 (1:0)
..................................................................................
Po dvou odkladech domácí vyhráli.
B: Kycelt, Staněk – Srpek Jar., R: Hrubý.
Boharyně – Dohalice
0:4 (0:2)
..................................................................................
Hosté si odvezli z Boharyně výraznou
výhru, domácí tak na první bod stále
čekají. B: Lindr M. 2, Kulhánek, Dvořák,
R: Kraj.
Roudnice B – Nový Bydžov B 5:0 (1:0)
..................................................................................
Početné publikum 120 diváků vidělo výraznou výhru domácích, když hosté dohrávali pro vyloučení o deseti. B: Vlasák,
Bárta, Hajzler, Dostál, Koutník N., ČK
0:1, R: Kekelák.

Stěžery B – Cerekvice
0:0
..................................................................................
Do černého se nedokázal nikdo, a tak
si hosté z utkání, které řídil sudí Reichl,
odvezli první bod.
Probluz – Lhota p. L. B
10:0 (5:0)
..................................................................................
V zápase týmů z opačných pólů tabulky
se nakonec „čepovala“ desítka. B: Brixi L. 4, Brixi M. 2, Lacina, Neumann F.,
Jadrný, Klouček, R: Mottajček.
Malšova Lhota B – Neděliště 1:1 (0:0)
..................................................................................
Domácí si připsali první bod, naopak
hosté poprvé body ztratili. B: Musil –
Zeman, R: Grossman.
Nový Hradec B – Hořiněves 9:1 (4:1)
..................................................................................
V utkání o špici tabulky dominovali
domácí. B: Přiklopil 3, Lorenc 2, David,
Kotouček, Dokoupil, Berger – Satranský, R: Doubrava.
Nepolisy B – Starý Bydžov
0:7 (0:2)
..................................................................................
Před více jak stovkou diváků, se výrazně
prosadili hosté. B: Holman 5, Václavík,
Semerák, R: Hvězda.
Dobřenice – Klamoš
3:1 (1:1)
..................................................................................
Do vedení šli hosté již ve 2. minutě, ale
ještě do poločasu domácí vyrovnali. Po
změně stran pak přidali další 2 góly, a tak
3 body zůstaly v Dobřenicích. B: Lesák,
Štěpán, Hladký – Šusta, R: Kincl.
Skřivany B – Lužec
6:0 (2:0)
..................................................................................
Na 120 div. sledovalo hned šest tref do
černého v síti hostů. B: Špáta 2, Staněk
B. z pen., Kvaček, Váňa, Buček, R: Vízek.
Lubomír Douděra
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Malšova Lhota a Nový Hradec překročily desítku
JAKO POHÁR
OFS HRADEC DOSPĚLÍ
JAKO pohár dospělých OFS Hradec
Králové pokračoval zápasy 1. kola s účastí
32 týmů. Hrálo se 14 utkání a do kompletního účtu tak zbývají dvě dohrávky.
Z účastníků DAHASL okresního přeboru nepostoupilo dál hned šest: Ohnišťany,
Vysoká B, Myštěves, Boharyně, Prasek
a Nový Bydžov B. V utkání Olympia Hradec
vers. Neděliště rozhodl o postupu až penaltový rozstřel pro šťastnější hosty.
Dvouciferné výhry zaznamenaly Malšova Lhota a Nový Hradec B. Střelecky se
prosadili Vejr (Malšova Lhota) 6, Přiklopil
(Nový Hradec B) 4, D. Ličman (Libřice)
3 branky. Červenalo se v sousedském duelu Nechanice vers. Boharyně, kde oba
týmy dohrály pro vyloučení o deseti.

1. KOLO VÝSLEDKY:
Kratonohy - Ohnišťany
4:3 (1:1)
..................................................................................
B: Hamák 2, Šprinc, Václavíček – Vaculík,
Plch, Pavel Šoltys st., R: Machač.
Jeníkovice - Malš. Lhota A 2:11 (1:4)
..................................................................................
B: Kouba, Šmída – Vejr 6, Machek 2, Blažek, Stoszek, Dvořáček, R: Kincl.

Libčany B - Lhota p. L. A
1:3 (0:0)
..................................................................................
B: Bouček – Hegr 2, Horák, R: Štosek.
Probluz - Vysoká B
4:1 (0:0)
..................................................................................
B: Neumann F., Jadrný, Prostředník, Karlík
– Starý, R: Vízek.
Lok. Hradec B - Roudnice B
..................................................................................
(25. 8. v 18, R: Štosek).
Nový Hradec B - Sendražice 1 1:2 (4:1)
..................................................................................
B: Přiklopil 4, Dokoupil 2, Mihulka 2, Berger, Hodač, Janda – Král 2, R: Doubrava.
Převýšov - Myštěves
2:0 (1:0)
..................................................................................
B: Midloch, Dvořák, R: Haleš.
Nechanice - Boharyně
3:2 (1:2)
..................................................................................
B: Chalupník, Laštovička, Pechar J. –
Klimt, Málek, ČK 1:1, R: Koza V.
Malšova Lhota B - Libřice
1:3 (1:1)
..................................................................................
B: Zahradník – David Ličman 3 (1 z pen.),
R: Jedlinský.
Cerekvice - Hořiněves
1:3 (1:1)
..................................................................................
B: Dědina – Polák, Hošek, Halama, R:
Pšenička.
Syrovátka - Dohalice A
0:3 (0:3)
..................................................................................
B: Lindr, Petřík z pen., Kulhánek, R: Čožík.

Olympia Hradec
- Neděliště
2:2 (1:2) a PK 3:4
..................................................................................
B: Klapka, Sadílek – Ponikelský, Stanner,
R: Hrubý.
Klamoš - Prasek
4:1 (0:1)
..................................................................................
B: Doseděl st., Růžička, Šusta, Synek
– Čihák, R: Kubišta.
Kunčice B - Chlumec C
..................................................................................
(24. 8. v 17.30, R: Pšenička).
Nový Bydžov B - Lovčice
0:3 (0:1)
..................................................................................
B: Koubek 2, Rejthárek, R: Grossman.
Starý Bydžov - Červeněves 1:3 (1:1)
..................................................................................
B: Bužík – Malý, Jurička, Žďárský, R: Štancl..
2. KOLO OSMIFINÁLE
1. 9. v 17.30 hodin:
Kratonohy – Malšova Lhota A
Probluz – Lhota p. L. A
Lok. Hradec B/Roudnice B – Nový HK B
(pořadatel bude určen dodatečně)
Převýšov – Nechanice
Hořiněves – Libřice
Neděliště – Dohalice A
Klamoš – Kunčice B/Chlumec C
(pořadatel bude určen dodatečně)
Lovčice – Červeněve
Lubomír Douděra

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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Stáhněte si katalog na

www.jakojedenteam.cz

WWW.JAKOJEDENTEAM.CZ

Nejširší sortiment klubového
oblečení v regionu
Najdete nás: Habrmanova 14
500 02 Hradec Králové

