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Zajímavou zkušenost prožili fotbalisté Hradce Králové na soustředění v Turecku. Vyrazili za teplem, za krásnými trávníky, ale cosi je zaskočilo. V Antalyi napadl sníh… Snad se to neprojeví v jarní části první
ligy, v níž budou Votroci hájit sedmé místo.
Foto: Michal Petrák

PETR SLONEK: 50
Významné životní jubileum 50 let nedávno oslavil
Petr Slonek (nar. 13. 1 1972).
Je dlouholetým členem a funkcionářem TJ Slavoj
Syrovátka, kde začínal s fotbalem v žákovské kategorii.
Jako dorostenec si odskočil do nedalekých Dobřenic
a zde následně působil jako sekretář a jednatel. V této
a jiných funkcionářských činnostech pokračoval po
návratu do Syrovátky a jako hráč kopačky pověsil na
hřebík v roce 2015.
Je doslova duší a hnacím motorem TJ Slavoj Syrovátka. V současné době je rovněž předsedou revizní
komise Okresního fotbalového svazu Hradec Králové.

JAROSLAV MÍCHAL: 65
65. narozeniny oslavil fotbalový trenér Jaroslav
Míchal (nar. 10. 1. 1957).
Po svém otci převzal štafetu jako patron Hradeckého poháru starších žáků Jaroslava Míchala staršího,
bývalém dlouholetém funkcionáři a předsedovi OFS
Hradec, který tuto soutěž v rámci Okresního fotbalového svazu Hradec Králové založil již v roce 1974, tedy
téměř před 50 lety.

KDY STARTUJE

JARO?

Fotbalový podzim je za námi.
Kdy začíná jarní sezona 2022?

KAREL MIŠKÁŘ: 50
Významné jubileum 50 let nedávno oslavil také
Karel Miškář (nar. 31. 12. 1971), dlouholetý sekretář
TJ Sokol Dohalice.
S fotbalem začínal od šesti let v Dohalicích, kde postupně prošel od žákovských kategorií až po dospělé.
Velmi rád vzpomíná na období, kdy místní klub hrál s
vlastními odchovanci krajskou soutěž.
Do dalších let všem přejeme zejména pevné zdraví,
štěstí, osobní spokojenost a radost na sportovištích i
mimo ně. K řadě gratulantů se připojují Okresní fotbalový svaz Hradec Králové a redakce Fotbalu v kraji.

Krajský přebor a I. A třída
12. - 13. března
I. B třída
27. - 27. března

Lubomír Douděra
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na základě vzájemné dohody s autory.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
dopisovatelů krátit.
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ:
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl
V rámci 1. kola Zimní halové ligy
OFS Rychnov nad Kněžnou kategorie
U9 se utkaly také týmy Dobruška/
Opočno a Černíkovice A
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DAVID A PAVEL DROZDOVI, POSILY HOŘIC

Cíl je jasný. Pomoci týmu k záchraně
Pavel: Určitě se pokusíme být produktivní i ve vyšší soutěži, aby se
vyhrálo co nejvíce zápasů.

Hořická Jiskra získala v zimním přestupovém období do
svého kádru posily zvučných jmen. Její dres budou v jarní
části MIACOM krajského přeboru mimo jiné oblékat bratři
David a Pavel Drozdovi. Futsaloví reprezentanti a jinak hráči
FK Chrudim, které jsme v posledních sezonách navíc mohli
vídat i v dresu hradecké Lokomotivy v 1. A třídě.

Trénování v profesionální Chrudimi a v Hořicích asi nepůjde dost dobře skloubit. Jak to bude se zápasy?
David: Tréninků určitě moc nestihneme, ale o to více se budeme snažit odehrát zápasy, abychom ukázali, že jsme přínosem pro tým.
Pavel: Jelikož máme tréninky skoro každý den v týdnu, tak stíhat ještě trénovat v Hořicích bude velmi obtížné. Ale jakmile budeme mít
čas, tak určitě dorazíme.

S bratry Drozdovými nebo bez. Pro hradeckou Lokomotivu v posledních ročnících logicky obrovský rozdíl. Pokud
totiž dvojčata, jenž jsou především pevnou součástí futsalové Chrudimi, vyběhla na trávník v rámci fotbalové 1. A třídy,
jejich tým v drtivé většině zápasů uspěl.
Teď by podobnou rozdílovost měli oba blonďáci ukázat
i o patro výše. A nikdo o tom nepochybuje. Mužstvu Jiskry
Hořice podzimní část sezony nejvyšší krajské ligy výsledkově nevyšla, a tak si od nových posil logicky slibuje celkové
zkvalitnění hry, produktivitu a tím pádem lepší výsledky,
které by měly vést k záchraně přeboru.
„Věřím, že se budeme prosazovat i v této soutěži,“ říká
David Drozd, jenž s Hořicemi plánuje spojit svoji budoucnost. Více v rozhovoru..

Kdy se k týmu připojíte a na kolik zápasů byste měli být
trenérovi k dispozici?
David: Moc dobře to nevíme, jelikož dostáváme týdenní plány. Chceme odehrát co nejvíce „přáteláků“, abychom poznali spoluhráče a na
začátek soutěže byli připraveni.
Pavel: Připojit bychom se chtěli co nejdříve, minimálně se ukázat na
přátelských utkáních v únoru. Dopředu nevíme, kolik utkání odehrajeme. Závisí to na futsalové soutěži a také reprezentačních srazech, ale
samozřejmě bychom rádi odehráli co nejvíce zápasů.
Jak se těšíte na nové spoluhráče?
David: Některé kluky známe, nebo jsme měli možnost s nimi již hrát.
Těšíme se, až poznáme zbytek mužstva.
Pavel: Po dlouhé době budeme měnit fotbalové prostředí, tak se
určitě těším, co nového to přinese.

Proč zrovna Hořice?
David: Bydlím momentálně v Sukoradech a v Hořicích budu brzy
stavět dům. A jelikož jsem teď čerstvým otcem, tak i kvůli rodině to
bude pro mě jednodušší.
Pavel: Hořice nás oslovily již v létě, a jelikož po nezdařeném podzimu
v Lokádě bychom nemohli postoupit ani sestoupit, tak jsme přijali
nabídku zachránit krajský přebor v Hořicích.

Koho ze současného týmu znáte?
David: Známe Dominika Poura, se kterým jsme hráli v FC HK. Dále
pak Mariána Dobrovolného, se kterým jsme se potkali na vysoké škole a i na futsale. Také Dominika Palma, který nás přemlouval k přestupu a se kterým budu defacto budoucí soused.
Pavel: Pár spoluhráčů známe osobně, a to z fotbalových mládežnických kategorií nebo i z futsalu. Ostatní snad brzy poznáme.

Co je největší výzvou v novém působišti?
David: Cíl je celkem jasný, a to záchrana v soutěži.
Pavel: Získat co nejvíce bodů a pomoci týmu k záchraně.

Řešili jste ještě jiné fotbalové nabídky?
David: Jelikož mám teď rodinu, tak v úvahu připadaly, kromě setrvání
v Lokádě, pouze Hořice.
Pavel: Hořice se nám ozvaly jako první a jednání proběhla velmi
rychle. S nikým jiným jsme proto ani nejednali.

V 1. A třídě jste byli jasně rozdílovými hráči. Co čekáte
od krajského přeboru?
David: V přeboru bude více kombinačních týmů, což by nám mohlo
vyhovovat. A tak věřím, že se budeme prosazovat i v této soutěži.

DAVID A PAVEL
DROZDOVI
Narozen: 12. září 1995 v Hradci Králové
Fotbalová kariéra:
• Olympia HK • FC HK • Kratonohy
• Lokomotiva HK
Futsalová kariéra:
• Chrudim • Mados HK (hostování)
• Chrudim
Největší úspěchy:
reprezentační futsalové starty, vítězové
futsalové ligy, vítězové ligového poháru,
starty v Lize mistrů.

David a Pavel Drozdovi jsou nerozlučná dvojčata. Fotbal spolu hráli za Hradec, Lokomotivu, nově i Hořice.
Futsal v Hradci, Chrudimi i národním týmu.

FOTBAL V KRAJI
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Foto: Ivana Hošková
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Ve fotbale působili bratři Drozdovi v posledních letech
v hradecké Lokomotivě.
Foto: Miloš Kittler

V reprezentaci se poměřili i s Brazilcem Falcaem, absolutní
futsalovou legendou.
Foto: Archiv D. D.

Pavel: Ve fotbale chceme hlavně pomoct získat co nejvíce bodů
v klubu, ve kterém hrajeme. Nějaké dlouhodobé ambice nemáme.

Ve futsalové Chrudimi platíte za tahouny mužstva. Jste
spokojení s výsledky a vlastními výkony?
David: Futsalu se věnujeme naplno a jsme rádi, že se nám daří. Prozatím jsme se svými výkony spokojeni, ale vše se ukáže až v play-off
Pavel: Jsme spokojeni s momentální formou a postavením v tabulce.
Snad nám to vydrží i do play-off.
Jaký je podle vás největší rozdíl mezi fotbalem a futsalem?
David: Futsal je rychlejší a máte zde i více kontaktů s balonem. Ve
fotbale je zase naopak více soubojů a je fyzicky náročnější.
Pavel: Ve futsalu padá více branek a je celkově hbitější. Vyžaduje
větší soustředěnost. Člověk si na hřišti nemá čas odpočinout a ani
se schovat. Fotbal je zase více zaměřen na vytrvalost, sílu a často
rozhoduje jediná branka.

S Chrudimí chtějí dvojčata získat další mistrovský titul.
Foto: Ivana Hošková

Jaké má letos Chrudim ve futsalové lize cíle?
David: Cíle jsou v Chrudimi ty nejvyšší. Chceme vyhrát mistrovský
titul.
Pavel: Jako každý rok chceme vyhrát ligový pohár i ligu.
Jaký je největší dosavadní moment vaší kariéry?
David: Za mě je to určitě účast na mistrovství světa v Litvě. To byl můj
největší sportovní zážitek.
Pavel: Musím souhlasit s bratrem. Pro mě je to také mistrovství světa.
Dominik Palm

Hráčů málo - posílení bylo nutné

Na fotbalovém stadionu v Hořicích bylo v poledních dvou letech
hodně živo. Na Gothardě v září slavnostně otevřeli zrekonstruovaný
areál, jemuž předcházela renovace hlavního trávníku.
Výsledky „A“ mužstva v podzimní části sezony však neodpovídaly představám a z důvodu úzkého kádru, který navíc během první
poloviny sezony sužovala zranění některých hráčů, se vedení oddílu
rozhodlo situaci řešit.
V zimním období se podařilo úspěšně zapracovat na posilách,
které by pomohly k zvýšení konkurence v mužstvu a zlepšeným
výsledkům.
„Na každý zápas chybělo 5 - 7 hráčů. To se nedalo kvalitně nahradit, a tak jsme často nebyli schopni konkurovat. Proto jsme se rozhodli v zimní pauze kádr posílit. Chtěli jsme hráče hlavně do zálohy
a útoku, kde jsme postrádali kvalitu a ještě pokud možno s vazbou na
Hořice nebo okolí. Do toho zapadali hlavně bratři Drozdovi - kvalitní
hráči, kteří svou budoucnost směřují na Hořicko. Jsme rádi, že se
s nimi dohoda podařila. Další posilou je brankář Patrik Linhart, který
bydlí v „partnerských“ Dohalicích. O jednom či dvou dalších hráčích
ještě jednáme, ale zde se to zatím nejeví tak optimisticky. Doufáme,
že se nám uzdraví i zranění hráči a i jarní výsledky budou lepší,“ uvedl
Josef Vydra, předseda oddílu.

V Lize mistrů si zahráli i proti proslulé Barceloně.
Foto: Archiv D. D.

Hořice mají nové zázemí a trávník. Zjišťovali jste si o klubu a podmínkách nějaké informace?
David: Při jednání s klubem nám bylo řečeno hodně o novém zázemí
a moc se na to těšíme.
Pavel: Co jsem se bavil s hráči, kteří už hráli v novém areálu, tak byli
velmi spokojení a vše chválili, tak jsem na to sám zvědav.
Co nyní víte o krajském přeboru?
David: V krajském přeboru hraje spousta mých kamarádů a známých, a tak se na souboje s nimi těším.
Pavel: Myslím, že je to kvalitní soutěž, ve které hrají zajímaví hráči.
Kam teď míří vaše fotbalové ambice?
David: Fotbalové ambice už moc nemáme. Soustředíme se hlavně
na futsal a fotbal hrajeme ve volném čase pro radost.

FOTBAL V KRAJI
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DAVID KLAPKA, TRENÉR ROUDNICE

Mým hlavním cílem je nezklamat důvěru vedení a fanoušků
Máte na to?
Máme skvělý tým, výbornou podporou ze strany vedení, ale rád
bych zůstal s pokorou při zemi a počkal si na zápasový vývoj.

Fotbalisté Roudnice mají nového trenéra. David klapka
zde bude zúročovat své zkušenosti nabrané při výchově
mládeže a pokusí se tým připravit na postup do krajského
přeboru. V modrožluté charakteristické kombinaci hrající
tým zakončil podzim na 5. místě AM Gnol 1. A třídy a podle
nového trenéra je připravený ukázat své kvality.

Jak to vidíte s budoucností Roudnice?
S budoucností Roudnice to vidím optimisticky. Jak jsem již řekl,
tým je složený z mladých a kvalitních hráčů a vedení má jasnou představu, jakým směrem se má klub ubírat a hlavně neslyší na cinkající
měšce, které by mohly zajistit rychlejší postup. Tato taktika, kdy se za
nemalé peníze nakoupí noví hráči, kompletně přeskládá osa týmu,
s velkou slávou postoupí, a když vyschne pramen, zase v tichosti
spadne, je mi absolutně cizí a jsem rád, že je tomu tak i u pléna klubu.

Máte bohaté zkušenosti s trénováním mládeže, v čem to
bude u dospělých jiné?
U dětí pracujete s nepopsaným listem, snažíte se je formovat
a teprve je učíte fotbalovým dovednostem. Jejich nadšení a radost je
nabíjející a také tou největší odměnou. Zároveň musíte ale také pracovat s rodiči, jejich ambicemi a představami, což není vždy zrovna
jednoduché, a emocí z obou pólů je nepočítaně. V týmu dospělých
se setkáváte s již „hotovými“ fotbalisty, kteří přesně vědí, jak se má
fotbal hrát a především, jak oni sami ho chtějí hrát. Jsou navíc vázáni
osobními i pracovními povinnostmi, které se ne vždy slučují s harmonogramem tréninků. U obou kategorií je však důležité, aby je fotbal
bavil a aby mně jako trenérovi důvěřovali.

V dorostu FC Hradce Králové chytá váš syn David. Počítáte s ním do budoucna do branky Roudnice?
To záleží na mnoha aspektech. Nerad bych jakkoliv predikoval
a plánoval. V současné době máme v Roudnici dva skvělé gólmany, kteří, pevně doufám, že budou ještě nějakou tu sezonu hájit
modrožluté barvy. Vím ale jistě, že si své případné angažmá bude
muset David poctivě vybojovat, stejně jako všichni ostatní.
Jako trenér mládeže jste působil také ve spojené kategorii Roudnice a Nového Bydžova, který možná příští
sezonu bude hrát divizi. Přemýšlel jste, že byste třeba kontaktoval kluky, kteří se po přechodu z dorostu
neuchytí v A-týmu, aby šli hrát do Roudnice?
Předně postup do divize Bydžovu moc přeji, stejně jako přeji
mým bývalým svěřencům, aby v bydžovském A-týmu našli své místo.
Pokud se ale tak nestane, dveře do roudnického fotbalu jsou otevřené a rád uvítám nové posily.

David Klapka čeká
optimistickou budoucnost roudnického
fotbalu.
Foto: Archiv D. K.

Může si Roudnice, potažmo podobné vesnické kluby,
do budoucna vychovávat vlastní hráče?
To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se začal trénovaní
věnovat. Pokud se podíváte na soupisky našich mužstev, zjistíte, že
se nám to, myslím, celkem daří. Další roudničtí hráči, s kterými jsem
v pravidelném kontaktu a u nichž věřím, že se jednou do Roudnice vrátí, hrají v Třebši, Novém Bydžově, v FC Hradec. Myslím, že
i v ostatních klubech je možné vychovat si své vlastní hráče, ale je
třeba přistoupit na kompromisy, ustoupit ze svých požadavků a zkusit
fungovat třeba v rámci souklubí, což je i případ Roudnice.

Kdo vás k A-týmu Roudnice přivedl?
Dostal jsem nabídku od vedení klubu, která mne velmi potěšila,
ale kterou jsem také vzhledem k mému velkému pracovnímu vytížení
dlouho zvažoval.

František Ježek

Máte za sebou už nějaký trénink s týmem?
Trénujeme již od 11. 1. 2022 a tým je ve stavu připravenosti. Připravenosti ukázat své kvality a poprat se o co nejlepší umístění. Hráči mě přijali přátelsky a s velkým očekáváním, což je pro mě jako
nástupce zkušeného trenéra Milana Frýdy velkým závazkem.
Čemu se teď na trénincích musíte nejvíce věnovat?
Chtěl bych se hlavně zaměřit na zlepšení fyzické kondice hráčů
a na rozvoji jejich silných stránek, aby je byli schopni uplatnit nejen
v tréninku, ale i ve hře samotné. Některé hráče znám odmalička,
některé jsem si již jako divák napozoroval, takže dobře vím, kde přidat
a kde naopak ubrat.
Je vaším hlavním cílem postup do kraje?
Mým hlavním cílem je nezklamat důvěru hráčů, vedení klubu
a roudnických fanoušků, kterých máme opravdu hodně napříč generacemi a kterých si velmi vážím. Právě kvůli lidem, kteří prací pro
fotbal tráví spoustu svého volného času a kteří vlastníma rukama vybudovali roudnický fotbalový stánek, chci předvést spolu s týmem co
nejlepší výkon. Ne pro trofeje a body, ale pro ně jako poděkování za
jejich úsilí a práci. Ale k vaší otázce, lhal bych, kdybych tvrdil, že mě
myšlenka na postup do kraje nenapadla.

FOTBAL V KRAJI

V prvním zápase zimní přípravy rozstřílela Roudnice přeborovou
Třebeš 6:1.
Foto: Archiv D. K.

6

REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY

PAVEL MATĚJKA, KAPITÁN JISKRY KOCBEŘE

Když se vyhrává, nemusíme nikoho přemlouvat.
Opačně nastává problém

Fotka 2: Kapitán Kocbeří Pavel Matějka (vlevo) v zápase s Miletínem. (Fotbalfoto, Iva Reichlová)

Pětadvacetiletý univerzál Pavel Matějka, který prošel mimo
jiné i mládeží FK Pardubice, zdůrazňuje, že kvalitní docházka a udržení týmu bez zranění jsou pro uspokojivé umístění
v JAKO 1. B třídě klíčové faktory a pokud se podaří přivést do
klubu vyhlídnuté posily, uvidí zanedlouho diváci v brzy zmodernizovaném areálu v Kocbeřích znovu atraktivní fotbal.

Na podzim jste měli podle trenéra Šolce často problém
s nedostatkem hráčů a špatnou tréninkovou morálkou.
Pozorujete v tomhle nějaké zlepšení?
Problém s docházkou byl zejména zapříčiněný velkou marodkou
v týmu, k tomu se nedařilo výsledkově, což na těchto nižších úrovních
hraje velkou roli. Když se vyhrává, tak člověk nemusí nikoho přemlouvat, všichni chodí hrát a trénovat s nadšením. Když se nedaří, tak
nastává problém, který častokrát nelze během rozjeté sezony zastavit. Zimní příprava je pro nás jedinečnou šancí se dát zpět do kupy.
Několik hráčů se nám vrací po zranění, což bylo poznat hned
na prvním tréninku.
Kapitán Kocbeří Pavel Matějka (vlevo) v zápase s Miletínem.
Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová

Jak probíhá v Kocbeřích zimní příprava?
Začátkem ledna jsme začali pomalinku trénovat. Celý trenérský
tým nastavil celou přípravu tak, abychom se vyhnuli zranění. Chodíme trénovat na umělou trávu, máme v plánu jít na spinning, do sauny
a do bazénu, úplně všechno nechceme soustředit na fotbal. Chceme
utužit kolektiv a vytvořit partu. K tomu postupně budeme navyšovat
tréninkové dávky a hrát přátelské zápasy.

Na čem nejvíce pracujete?
Na vytvoření silného jádra týmu, které bude mít morální sílu porvat
se o setrvání v soutěži.
Připravujete se i vy nějak individuálně?
Z 90 % je moje příprava na fotbal individuální. Chodím individuálně běhat nebo hraji fotbal se svými svěřenci v MFK Trutnov. Z hlediska
svého pracovního vytížení, kdy pracuji u Policie ČR, studuji vysokou
školu a jsem šéftrenérem mládeže MFK Trutnov, nejsem schopen více
trénovat, ale vždy, když mi to čas dovolí, jdu na trénink s týmem.
Přivedete na jaro nějaké posily?
Máme v hledáčku nějaké hráče. S některými jsme již začali jednat
a jeden je již potvrzený. Do týmu chceme přivést mládí a dravost.
Hlavním cílem je stabilizovat kádr.
Který soupeř vás osobně během podzimu nejvíce překvapil?
Ani jeden soupeř nás během podzimu herně nepřehrál. Kvalitou
projevu hry se podle mě nejlépe prezentovalo vrchlabské béčko. Naopak jsem byl zklamaný z jičínského béčka, které bylo herní kvalitou
podprůměrné.
Jak to vypadá s výstavbou nového zázemí v Kocbeřích?
Staví se nová klubovna s novými kabinami a společenskou místností. Rozestavěný objekt vypadá moc dobře, sám jsem zvědav, až
bude hotovo, jak to celé bude vypadat. V Kocbeřích neustále trénujeme, zde jsme doma a vždy budeme. Kdy dojde k návratu mistrovských zápasů do Kocbeří, netuším, to je spíše otázka na předsedu
klubu Jiřího Štěpaře.
Máte za sebou mládežnické angažmá v Trutnově a Pardubicích. Nelákalo vás zkusit si zahrát nějakou vyšší soutěž?
V současné době jsem v Kocbeřích spokojený. Vyšší soutěž bych
si troufnul hrát, ale časově bych nestíhal tréninky, což je nutnost.
I kdybych nějakou nabídku dostal, tak nemám důvod nic měnit.
Proč jste se šel zrovna do Kocbeří?
Do Kocbeří jsem přestoupil za svým kamarádem.

Pavel Matějka v přípravném zápase za A tým Pardubic.
Foto: Archiv P. M.

FOTBAL V KRAJI
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OCENĚNÍ PRO OFS NÁCHOD

Bavíme se sportem navštěvuje více než pět stovek dětí
Okresní svaz v Náchodě byl na Galavečeru našeho fotbalu oceněn za projekt Bavíme se sportem, který je zaměřený na rozvoj
všeobecné pohybové gramotnosti dětí v mateřských a základních školách. O úspěchu mluví předseda OFS Petr Vítek.

Co pro vás znamená takové ocenění?
Je to velký úspěch našeho regionu, který se snaží s dětmi od útlého věku pracovat tak, aby měly pozitivní vztah k pohybu a sportu jako
takovému.
Čím se vlastně váš projekt zabývá?
Projekt vznikl v roce 2014, kdy Daniel Franc, tehdy trenér mládeže v FK Náchod, měl myšlenku zkvalitnit pohybovou gramotnost dětí.
Oslovil několik mateřských školek a jelikož se projekt setkal s pozitivním ohlasem, založili jsme společně s FK Náchod spolek Bavíme se
sportem a začali jsme tuto aktivitu rozvíjet i dále. V současné době spolupracujeme s 50 mateřskými a základními školami v našem regionu
a náš kroužek, který je zaměřený na všeobecnou pohybovou aktivitu a
na základy různých druhů sportů, navštěvuje pravidelně více než 500
dětí.

Předseda OFS Náchod Petr Vítek převzal cenu na Galavečeru našeho fotbalu od generálního sekretáře asociace Michala Valtra .
Foto: Jan Tauber

Jak jste na tom s rozhodčími?
S rozhodčími je to složité, máme už delší dobu osvědčený projekt
pro jejich nábor a výchovu, ale vzhledem k tomu, že jsme schopni je
od patnácti let během čtyř až šesti let posunout do krajských soutěží,
tak jsme opět na začátku. Problém je, že v amatérských soutěžích jsou
rozhodčí přetěžováni a navíc nejsou náležitě odměněni, tak jich ubývá.
Úplně největší problém vidím v tom, že si na ně může leckdo kdykoliv beztrestně zanadávat, když udělají tzv. lidskou chybu a to spoustu
z těch mladých nemá za potřebí.

Kolik lidí se na něm podílí?
V současné době máme pět trenérů v regionech Náchodsko, Broumovsko, Kostelecko, Novoměstsko, Skalicko a Dobrušsko, kteří jsou
současně trenéry ve fotbalových klubech.
Jak na projektu spolupracují kluby?
Vzhledem k tomu, že trenéři mají na starosti i mládež ve fotbalových
klubech, mají tzv. pod dohledem spoustu dětí, které baví pohyb a sport
a které si mohou oslovit následně pro fotbal.

Náchod je na hraně sestupu v divizi C. Byl by pád hlavního
klubu v okrese problémem?
Viděl bych to jako velký problém, přeci jen je FK Náchod tzv. naše
vlajková loď a navíc má velmi pěkný stadion a mládež v žákovské lize a
dorostenecké divizi. I z historického hlediska patří Náchod do vyšších
soutěží. Problém je odliv talentovaných hráčů z našeho regionu do stejných soutěží v útlém věku v ligových klubech, kde často sedí na lavičce
a musí cestovat stovky kilometrů namísto toho, aby hráli v Náchodě, a
pokud by se prosadili, mohli by jí o stupínek výše. Dalším problémem
je přeplácení hráčů v krajských soutěžích, kdy velcí talenti, kteří prošli
žákovskou a dorosteneckou ligou v Náchodě, odcházejí do krajských
soutěží, kde jim nabízejí větší peníze za hraní i za tréninky díky tomu,
že tam zrovna mají movitého sponzora. Mrzí mě, že tito hráči se dnes
nechtějí poprat o divizi a namísto sportovních cílů dávají přednost mamonu.
Fotbal v kraji

Všimli jste si faktu, že během pandemie ubyli malí fotbalisté?
V našem regionu jsme to naštěstí nezaznamenali, jen nás mrzí, že
se ruší všemožné sportovní akce z výše uvedených důvodů. Vzpomenu jen zrušené turnaje výběrů, byli jsme jediný okres, který měl zájem
turnaje hrát. Namísto toho jsme se domluvili s trenéry, že je přihlásíme
do turnajů, které se konají, aby měli mladí fotbalisté alespoň nějakou
motivaci. Myslím si, že se hodně lidí zbytečně bojí, protože mám strach,
že tímto způsobem přijdeme o hodně hráčů do budoucna.
Jak to vypadá ve vašem okrese se stavem mužstev dospělých
i mládeže v této době?
Stav družstev dospělých i mládeže je konzistentní, takže si nemůžeme stěžovat, ale je pravda, že se snažíme pro to něco dělat. Soutěže
jsou naplněné standardně, žádný úbytek jsme nezaznamenali. Právě
naopak je v některých klubech vidět progres.

FOTBAL V KRAJI
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Zimní
halová liga
.............
OFS Rychnov
- kategorie U9

SK Solnice

Baník Vamberk

Velešov Doudleby nad Orlicí

Sokol Javornice

SK Dobruška/Spartak Opočno

SK Týniště nad Orlicí

SK Přepychy

Sokol Černíkovice A

Sokol Černíkovice B

TOMÁŠ VIK, TRENÉR KOSTELEC N.O./ČASTOLOVICE U15

Kluky učíme, aby si vzájemný respekt
přenášeli i do běžného života
Jako trenér starších žáků souklubí Kostelce nad Orlicí
a Častolovic Tomáš Vik přiznává, že v kabině mají s hráči
přátelský vztah. „Vstupem na hřiště ale všichni vědí, že začíná trénink a trenér je ten, kdo má hlavní slovo,“ doplňuje
neméně podstatnou část receptu na výchovu hráčů trenér,
který svůj tým dovedl k vítězství v podzimní části DAHASL
krajského přeboru starších žáků.

slovo. Myslím, že takto nastavený vztah mezi trenérem a hráči vytváří
velmi dobrou týmovou pohodu i přes některá nastavená pravidla, která jsou nezbytná.

Co bude v budoucnu pro fotbalisty na úrovni krajského přeboru nepostradatelná vlastnost?
Cílevědomost, chuť se neustále zlepšovat a v mnoha případech,
s ohledem na dnešní dobu, silná vůle. Dále již zmiňovaný respekt
nejen v rámci svého týmu, ale i vůči soupeři a rozhodčím. To dle
mého názoru dělá hráče skutečným hráčem a tým velkým týmem
nejen v krajském přeboru.

Kolikrát týdně během zimní přestávky trénujete?
S týmem v současné době trénujeme v rámci zimní přípravy třikrát týdně za využití místní umělé trávy a haly. V únoru nás pak čekají
zápasy v rámci zimního turnaje na umělé trávě v Novém Městě nad
Metují.

Mají pro úspěch vaši hráči předpoklady?
Ano mají a je jen na každém, jak se bude chtít ve fotbale dále
rozvíjet. Vždycky klukům říkám, že i z malého týmu mohou udělat
díru do fotbalového světa. Je jen na nich, co jsou pro svoji fotbalovou
budoucnost ochotni udělat.

Na co se nyní hlavně zaměřujete?
Po zimní přestávce je důležité kluky znovu nastartovat a zapracovat do tréninkového procesu tak, aby náročnější zimní tréninky
zvládali s nadšením. Tak jako u jiných týmů je zimní příprava více zaměřena na zvýšení fyzické kondice. Neděláme ale velký rozdíl oproti
běžným tréninkům v sezoně, a tak jsou tréninky stále zaměřeny na
zlepšení herních a individuálních dovedností. V našem týmu máme
i kluky, kteří začali s fotbalem teprve nedávno, tak je na čem pracovat.

Neobáváte se odlivu hráčů v dorosteneckém věku, jako
s tím mají problémy v mnoha jiných klubech?
Dorostenecká kategorie je v tomto nejvíce riziková s ohledem na
studia a další rušivé elementy, které s tímto věkem souvisí. Myslím, že
je ale v silách každého trenéra, aby individuálním přístupem přiměl
každého hráče k tomu, aby ve fotbale vždy pokračoval i přes nastavené překážky. Každý takový hráč s odstupem času určitě takovou
snahu docení.
Co je klíčové pro udržení kluků u fotbalu?
V každém případě je to dobrá parta a trenér je koneckonců tím,
kdo ji tvoří. Pokud správně funguje týmová chemie, není dle mého názoru důvod k tomu, aby hráči s fotbalem končili. Samozřejmě mohou
nastat i jiné důvody pro ukončení fotbalové kariéry, ale ty nelze často
ovlivnit.

Cílevědomost podle trenéra Tomáše Vika hráčům nechybí ani
na tréninku.				Foto: Archiv T. V.

Jak vy sám sebe motivujete k trénování?
Mojí největší motivací je zpětná vazba od hráčů, která se mi dostává každý trénink a zápas. Pokud klukům vidím na tváři, že jsou pro
fotbal zapálení a fotbal je baví, tak je to ta největší motivace a pro mě
i největší úspěch. Ruku v ruce s tím pak souvisí i týmové úspěchy,
které jsou velkou motivací každého trenéra.
František Ježek

Jak velkou výhodou je pro klub vlastní hřiště s umělou trávou?
Mít vlastní umělou trávu je obrovskou výhodou pro každý tým.
Nemusíme shánět jinou plochu a trénovat se dá téměř za každého
počasí. Kostelecká umělá plocha je menších rozměrů, respektive
nejedná se o velikost velkého hřiště, ale i tak v pohodě postačí na
běžné tréninky a není problém odehrát i přátelské utkání 7+1.
Čím vás hráči naposledy překvapili?
Jelikož trénuji spolu s kolegou Lukášem Bolehovským kluky, kteří jsou ve věku 14 až 15 let, což je kategorie, kdy se hráči mění téměř před očima, tak mě něčím překvapují stále. Často svými názory
a pohledem nejen na fotbal, ale i na běžný život. Mile mě pak kluci
v podzimní části sezony překvapili a zároveň potěšili svým přístupem
a velmi slušnou tréninkovou docházkou.
Jak balancujete mezi přátelskou atmosférou v týmu a udržením si autority?
Balanc je postaven na partnerském vztahu mezi hráči a trenérem
s důrazem na vzájemný respekt. Ten je důležitý a kluky učíme, aby si
ho přenášeli i do běžného života. V kabině i mimo ní je mezi kluky neustálá sranda a jako trenéři jsme v podstatě jedni z nich. Vstupem na
hřiště ale všichni vědí, že začíná trénink a trenér je tím, kdo má hlavní

FOTBAL V KRAJI

Tým starších žáků Kostelce a Častolovic vyhrál podzimní část
krajského přeboru. Trenér Tomáš Vik v modré mikině v horní
řadě uprostřed.				Foto: Archiv T. V.
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FRANTIŠEK ŠTURMA, NOVÝ TRENÉR CHLUMCE

Kluci velmi dobře pracují. Už teď je vidět posun
Uvítal byste posílení kádru nebo jste s jeho složením v tuto
chvíli spokojený?
S týmem jsem spokojený. Hráči, kteří tady byli, mají potenciál se
zlepšovat a vidím obrovskou chuť. Proto jsem nechtěl žádné veliké
zemětřesení v kádru, ale lehké doplnění kádru bude. Skončili čtyři hráči
(někomu končilo hostování a někdo ukončil působení sám). Kádr tedy
zase čtyřmi hráči doplníme.

S trenérstvím má ve svých devětačtyřiceti letech již bohaté zkušenosti. Absolvoval stáže v italských klubech Juventus Turín, Lazio
Řím či ve španělském Realu Madrid. V Česku působil převážně jako
trenér mládeže a asistent, když například vedl rezervu Slovanu Liberec, juniorské týmy FK Viktoria Žižkov, Bohemians 1905, FK Mladá
Boleslav. Naposledy, v letech 2020-2021, pracoval ve slovenském
prvoligovém klubu SKF Sereď jako sportovní ředitel. Nyní však už je
František Šturma novým trenérem třetiligového Chlumce nad Cidlinou. A cíl má jasný. Pozvednout tým ze spodní části tabulky.

Co čekáte od jarní části České fotbalové ligy?
Jaro bývá vždy a všude těžší, hraje se o postupy, sestupy. Zápasy
bývají více vyhecované. Mě ale nejvíce zajímá náš tým. Musíme se soustředit sami na sebe a na to, co chceme hrát, a jakou hrou se chceme
prezentovat. Snažím se vždy hráče učit kombinační, útočný fotbal, tak
doufám, že se dobře připravíme na jarní část soutěže (usměje se).

Jaké jsou vaše první pocity v novém působišti?
Velice pozitivní a dobré. Je tady
krásný areál a podmínky na trénování
jsou opravdu moc dobré. Kluci velice
dobře pracují a už teď je u nich vidět
posun dopředu.

Jak vlastně došlo k námluvám s Chlumcem nad Cidlinou?
Čím vás klub oslovil?
Měl jsem během podzimu nějaké nabídky, ale nebylo to úplně konkrétní a vždy to na něčem selhalo. I kvůli covidu, který nám všem ztěžuje
život už druhým rokem. Jednoho dne zavolal pan majitel Ryba, dali jsme
si schůzku a na ní podali ruku (usměje se).

S týmem jste se seznámil už
v listopadu loňského roku.
Jaká bude zimní příprava a co v
ní plánujete?
Ano, pracujeme už od listopaFrantišek Šturma,
du, zimní příprava začala 9. listopadu
nový trenér Chlumce.
2021. Měli jsme měsíční tréninkový
Foto: Archiv FVK
blok a navazoval na to i individuální
plán, který hráči dostali v prosinci.
Při návratu do tréninkového procesu (začátkem ledna) jsme udělali
testy a zjistili jsme, jak se hráči věnovali individuálnímu plánu. Byli většinou dobře připraveni (usměje se). Navázali jsme rychle na naši společnou práci a pokračujeme v přípravě na jarní část soutěže. Čeká nás
také v polovině února menší soustředění v Krkonoších. Máme naplánovaných osm přátelských utkání.

Čím vás přesvědčil?
Svým seriózním jednání. Vím, že dělá fotbal přes dvacet roků, dělá
ho srdcem, věnuje mu většinu času a svých financí. Požádal mě o pomoc, a proto jsme si hned podali ruku. Také se dobře znám s předsedou klubu panem Firbacherem, takže rozhodování bylo rychlé. A jelikož
to mám i nedaleko bydliště z Křince (asi 30 minut), tak jsem tady.
Naposledy jste trenérsky působil na Slovensku.
Ano. Poslední angažmá bylo v 1. lize na Slovensku. Dělal jsem sportovního ředitele a hlavního trenéra v klubu SKF Sereď.
Znal jste před příchodem do Chlumce některé hráče z kádru?
Ano, znal jsem jich několik. Některé osobně, z našeho společného
působení v Hradci Králové, kde jsem dělal šéftrenéra dorostu a trenéra
U19 - Daniela Fiňka, Jakubu Havla, Dennyho Samka, Jana Mahra. Známe se také s Jakubem Jarkovským ze Slovanu Liberec. No, doufám, že
jsem na někoho nezapomněl (usměje se).

S jakým cílem do Chlumce přicházíte?
Cíl je pro nás všechny stejný - zachránit pro Chlumec nad Cidlinou
III. ligu. Byl bych rád, kdybychom vytvořili dobrou partu hráčů, kteří budou v kabině a na hřišti táhnout za jeden provaz a každý z nich se bude
svou rolí v týmu podílet na dobré hře a dobrých výsledcích týmu.
Podzimní část rozhodně nevyšla dle představ. Co týmu podle
vás chybělo a na čem chcete nyní nejvíce pracovat?
Ano, máte pravdu. Podzim vůbec nebyl optimální. Na podmínky,
které v Chlumci jsou, a na hráče, kteří tady byli, to bylo veliké zklamání
pro diváky a hlavně pro vedení klubu. To vše je ale už za námi, nechci
se vracet k tomu, co bylo a hledat
chyby. To jsou věci a výsledky, které
už nejdou vzít zpět. Nás nyní zajímá
pouze otázka: Co bude? To můžeme
v životě změnit.
Jak to uděláte?
Proto mě zajímá pouze jarní tabulka a hráčům ji budu dělat každý
týden. V té bychom chtěli být do čtvrtého místa, protože hráči tu na to mají.
Ukazují to každý den na tréninku, jak
chtějí změnit spoustu věcí, musím je
pochválit. Pozorně poslouchají rady a
dobře vnímají věci, které od nich chceme. Já osobně to vidím pozitivně, ale
jsme teprve na začátku naší společné
práce. Uvidíme, co přinese budoucnost.
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Dominik Palm

FRANTIŠEK ŠTURMA
Narozen: 7. srpna 1972 (49 let) v Nymburku
Trenérská kariéra:
• 2020-2021 - SKF Sereď (Slovensko) - 1. liga (sport. ředitel)
• 2018-2019 - 1. SC Znojmo - 2. liga, FC Hradec Králové U191. liga +vedoucí SCM • 2016-2017 - FK Poprad (Slovensko)
– 2. liga • 2015-2016 - MFK Zemplín Michalovce (Slovensko)
– 1. liga, • 2014-2015 - MFK Zemplín Michalovce (Slovensko)
– 2. liga, • 2014 - FC Táborsko - 2. liga • 2012-2013 - Bohemians Praha 1905 (U 21 + vedoucí SCM) • 2011-2012 - Arsenal Česká Lípa – 3. liga • 2010-2011 - MFK Zemplín Michalovce (Slovensko) – 2. liga • 2009-2010 - FK Viktoria Žižkov
Praha – 2. liga • 2007-2009 - Slovan Liberec – 1. liga, Sovan
Liberec – 3. liga U21 • 2003-2007 - FK Mladá Boleslav – 1. liga
(U16-U19) • 2002-2003 - AFK Semice – 3. liga • 1990-2002
- trenér mládežnických a mužských týmů na oblastní úrovni

S obráncem Jakubem Jarkovským se nový trenér
Chlumce František Šturma
potkal při působení v Liberci. Foto: Martina Hegerová
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VLADIMÍR MARKS, ASISTENT TRENÉRA TRUTNOVA

Chci místnímu fotbalu vracet to, co jsem od něho v minulosti získal
Co byste chtěl do mužstva v trenérské roli přinést? Teď bych
chtěl působit jako mezičlánek mezi trenérem a hráči - některé tréninky
absolvuji jako trenér, jiné jako hráč, takže mám na některé věci trochu
jiný pohled než trenér. S většinou kluků jsem aktivně hrál. Mám nabyté
čerstvé poznatky z trenérských licencí, takže bych je chtěl postupně
zapracovávat do místních podmínek.

Patriot, jenž s Trutnovem spojil svoje fotbalové začátky i celou dospělou kariéru. Vladimír Marks, v posledních letech stabilní hráč A
mužstva, se nyní i vzhledem k třem operacím kolene plánuje věnovat
především trenérské kariéře. Kromě kouče místní starší přípravy,
kde vede i svého syna, se od léta minulého roku stal asistentem trenéra Miloše Dvořáka u divizního týmu. „Snažím se být jeho pravou
rukou,“ říká šestatřicetiletý fotbalista.

Kam směřují vaše trenérské ambice? V současné době mi chybí
závěrečně zkoušky na trenérskou licenci UEFA B, takže mým cílem je se
trenérsky vzdělávat a sbírat zkušenosti v trénování dospělých. A dokud
to budu časově zvládat, tak i v trénování dětí. Do budoucna bych ale rád
působil v dospělém fotbale, kde mám podle mě větší šanci předat svoje
životní zkušenosti a nabyté vědomosti.

Jak k vašemu posunu do trenérského štábu mužů došlo?
Na post asistenta jsem se přesunul v červenci minulého roku, a to ze
zdravotních důvodů. Po absolvování tří operací již moje koleno nesnese
pravidelnou zátěž. Fotbal mě stále baví, dělám ho celý život a chci v tom
i nadále pokračovat, takže přesunutí do realizačního týmu byla asi logická volba. U starší přípravky, kde mám syna, působím druhou sezonu,
a když mi Milda Dvořák nabídl ještě funkci asistenta u A mužstva, tak
jsem jeho nabídku po dohodě s manželkou přijal. Současně tak nyní působím u starší přípravky a u A mužů, takže na hřišti jsem určitě častěji,
než když jsem hrál aktivně. Bez přehánění skoro každý den.

Chcete budoucnost spojit s Trutnovem? Považuji se za trutnovského patriota, mám ke klubu silný vztah, hráčsky jsem zde působil v přípravce a pak celou dospělou kariéru. Mým cílem je tak vracet místnímu
fotbalu to, co jsem od něho v minulosti získal. V přípravce navíc jednoho
syna mám a doma mám v záloze ještě další dva. Moje budoucnost je
tak určitě v Trutnově.

Aktivní kariéru jste už tedy pověsil na hřebík? Asi ano. I když
v dnešní covidové době nikdo neví. Vzhledem k marodce a nemocím jsem na podzim také neúspěšně vypomáhal A mužstvu v zápase
v Kutné Hoře, kde jsem odehrál celý zápas, a bohužel jsme po špatném
výkonu prohráli 1:2. Celý život jsem se snažil hrát na maximum a „dohrávání“ kariéry v nižších soutěžích jsem tak nikdy neplánoval.

Co čekáte od jarní části divize C? Jednak očekávám, že se soutěž letos určitě dohraje, a potom čekám tuhý boj hlavně o nesestupové
příčky. Bohužel jsme se do spodních pater dostali spolu se sousedy
z Náchoda a Dvora Králové, takže doufám a přeji si, aby se všem podařilo soutěž zachránit. Někteří lidé si myslí něco jiného, ale já budu
daleko radši jezdit na derby do Dvora a Náchoda než na zápasy někam
do Tochovic.

Jak z pohledu A týmu hodnotíte podzimní část? Podle mě trutnovská klasika - jako na houpačce. Dobré zápasy se střídaly se špatnými
a celkový zisk šestnácti bodů podle mě odpovídá výkonnosti mužstva.
Řekl bych, že si to možná hodně lidí neuvědomuje, ale právě dobíhá
v Trutnově velká generační obměna a z týmu, který tady působil pohromadě posledních deset let, už zbyl de facto pouze Honza Šťastný
a Matěj Mařas.

Kdo je favoritem letošní sezony? Pro postup si podle mě dojde
Kolín, který to má našlapané na hřišti i kolem.
Jaký je současný tým Trutnova? Herními dovednostmi možná nejlepší, jaký tady za posledních patnáct let pamatuji. Trochu změněný tím,
že sem teď jezdí tři kluci z Hradce a Jaroměře, což tady dřív nebývalo a
hráli jsme to kompletně s Trutnováky. Dříve to bylo tady založeno hlavně
na poctivém přístupu, jednoduché hře a bojovnosti, nyní se snažíme
daleko více hrát kombinační fotbal. Ne vždy se to daří, ale na tréninku
na tom pracujeme.

To je velká změna. Trochu nám bohužel chybí střední generace
a bude podle mě ještě nějakou dobu trvat, než mladší kluci převezmou
odpovědnost a bude tým šlapat, jak má.
Hlavním trenérem zůstává Miloš Dvořák, jak budou vaše role
rozděleny? Pokud mi to práce dovolí, od léta se účastním tréninků
a zápasů. Snažím se být pravou rukou hlavního trenéra Mildy Dvořáka.
Náplň tréninků spolu konzultujeme a sestavy na zápasy tvoříme tak nějak společně. Ale hlavní slovo má určitě Milda.

Na co by mohlo současné mužstvo nyní mít? Věřím, že pokud zůstane tým nějakou dobu pohromadě, určitě se bude posouvat v tabulce
divize do vyšších pater.
Pojďme k vaší hráčské kariéře. Na jakou sezonu či moment
nejraději vzpomínáte? Nebudu vzpomínat na mládežnické a dorostenecké úspěchy, když jsem hrál v Hradci Králové, protože to je pravěk.
Na svoji hráčskou kariéru naopak budu ale v budoucnu vzpomínat díky
skvělé trutnovské partě jen a jen v dobrém. Přestože jsme několikrát
z divize spadli, často se zachraňovali v posledních kolech, v hlavě mám
jenom ty vzpomínky pozitivní. S kluky, kteří tu hráli, se známe odmalička. Zní to jako klišé, ale skutečně jsme opravdovými kamarády na
celý život, navštěvujeme se celé rodiny, jezdíme na společné dovolené,
chodíme na pivo a kamarádí se už i naše děti...

Spekulace, že byste měl od léta tým přebrat jako hlavní trenér,
jsou tedy liché? Ano. Nic takového domluveno není.

VLADIMÍR
MARKS
Narozen:
22. dubna 1985 v Trutnově
Hráčská kariéra:
• 1991-1997 FK Trutnov
• 1998-2004 FC Hradec Králové
• 2005-2021 MFK Trutnov
Trenérská kariéra:
Starší přípravka, A muži MFK Trutnov

A ze sportovního hlediska? Co se týče kariéry na hřišti, tak mám v hlavě myslím sezonu 2013-2014, kdy jsme byli s Trutnovem po podzimu třetí
a nakonec skončili trochu smolně „až“ na šestém místě. V této sezóně se
podle mě všechno sešlo (výkonnost, zdraví, parta) a výhradně s místními
hráči jsme hráli podle mě super fotbal a minimálně vyrovnané zápasy
s našlapanými týmy jako Živanice, Dobrovice nebo Jablonec B.

Trenérská dvojice, která vede divizní Trutnov: hlavní kouč Miloš Dvořák s asistentem Vladimírem Marksem.
Foto: Archiv V. M.
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Okresní fotbal					

Královéhradecko

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ
Licenci C získalo
dvaadvacet nových koučů
Okresní fotbalový svaz Hradec Králové
uspořádal za podpory Krajského úřadu na
Společný snímek frekventantů školení trenérů fotbalu licence C na ZŠ Sever Hradec
Králové.
Foto: Lubomír Douděra
ZŠ Sever Hradec tradiční školení pro nové
adepty trenérské fotbalové licence C.
Tentokráte absolvovalo dvoudenní trenérský kurs 22 frekventantů, mezi nimi hned šest žen. Mezi lektory a organizátory byli mimo
jiné Jiří Skála, Daniel Franc, Jiří Tůma, Jan Míl, Mirza Rahimič, Pavel Koblása, po oba dny zde byl přítomen rovněž předseda OFS
Hradec Králové Martin Zbořil.
Velký dík organizátorů patří ZŠ Sever v Hradci Králové, kde pořadatelé akce našli velmi kvalitní zázemí, jmenovitě řediteli ZŠ Sever
Milanu Kučerovi a jeho spolupracovníkům.
Účastníci trenérského kurzu tak v teoretické části mohli využít moderně vybavenou učebnu a pro praktickou část měli k dispozici
tělocvičnu. Dle došlých ohlasů se trenérský kurz vydařil. Souběžně se školením proběhlo i doškolení 42 trenérů licence C, které se
tentokráte z epidemiologických důvodů konalo on-line.
A kdo se stal novým trenérem fotbalu licence C (dle abecedy): Adamus Libor, Bošková Lenka, Brambora Luboš, Čičaiová Lucie,
Doležal Lukáš, Doubek Petr, Hála Marek, Chlumecký Patrik, Kácovská Michaela, Karabinošová Anna, Kocábková Barbora, Matějček
Jiří, Midloch Martin, Obzina Tomáš, Petřík Matyáš, Plíštil Tomáš, Řezáč Jiří, Šafaříková Natálie, Štefan Tomáš, Ulík Petr, Vojtěch Tomáš,
Vysoký Jan.
V těchto dnech na sekretariátu OFS Hradec přebírají trenéři, kteří absolvovali školení a doškolení, trenérské průkazy licence C.
Lubomír Douděra

.....................................................................................................................................................................................................

PROSBA
Pomozte tvořit web
o „odborářském“ fotbale
Na webu vznikla nová stránka zabývají se historií odborářské soutěže v Hradci Králové.
Adresa:
https://odborarsky-fotbal-na-hradecku.webnode.cz/
Její tvůrce Martin Šmied vysvětluje svůj záměr: „ I proto,
že jsem sám odehrál pár sezón také v odborářské kopané
a zajímá mě historie kopané v Hradci, rozhodl jsem se - i díky
kronice DP, Vladimíru Pírovi a Lubomírovi Douděrovi - vytvořit
webové stránky, které zachytí alespoň stručně statistiky, účastníky, jednotlivé ročníky, vítěze a zajímavosti včetně fotografií.
Stránky samozřejmě nejsou dokončené, chybí mi tam hlavně nejstarší ročníky, zatím narazíte asi i na nějaké gramatické
chyby, možná i nepřesné informace a právě proto se obracím
na vás.
Především uvítám každý nový poznatek, nezveřejněnou
fotografii, nebo zajímavost.
Úplně prvně jsem tvořil stránky o historii klasické mistrovské kopané v okrese, odkaz na ně je i právě na stránkách
o odborářské kopané. Pokud třeba narazíte i tam, na něco, co
nemám uvedeno - jen to uvítám.
Mimochodem, chtěl bych začít i s malou kopanou v Hradci.“
(fvk)
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OFS Hradec Králové - vzpomínky na podzim

Cerekvice / 14. srpna: V AM Gnol III. třídě podlehla doma Cerekvice Sendražicím 1:3.

			

Foto: Lubomír Douděra

Červeněves / 11. září: V Dahasl okresním přeboru vyhrála rezerva Roudnice v Červeněvsi jasně 6:0.

Foto: Lubomír Douděra

Nechanice / 9. října: V CK Votrok III. třídě zdolaly Nechanice v zápase o čelo tabulky Dobřenice 2:0.

Foto: Lubomír Douděra

Dohalice / 30. října: V okresním přeboru si Dohalice poradily s Libřicemi 3:1.

Foto: Lubomír Douděra

FOTBAL V KRAJI

15

REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY

