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PRODEJNA TÝMOVÉHO OBLEČENÍ
Nejširší sortiment klubového
oblečení v regionu.
Najdete nás: Habrmanova 147/14
500 02 Hradec Králové

STADION MÁ KÁMEN
I PŘÍSLIB REPREZENTACE

GRATULUJEME
VÁCLAV VAŠATA: 50

Dvě významné události osvětlily dění kolem stavby stadionu v Hradci Králové. V Malšovicích byl posvěcen a poklepán základní kámen
arény, kde by se měly hrát také reprezentační duely. Memerandum o tom podepsali šéf asociace Petr Fousek a primátor Alexandr
Hrabálek.
Foto: fchk.cz, FVK

Významné životní jubileum 50 let nedávno oslavil
Václav Vašata, dlouholetý hráč, funkcionář a současný
předseda FC Nový Hradec Králové. Je doslova duší
a hnacím motorem novohradeckého fotbalového klubu, který má za sebou již více jak 100 let existence.

PAVEL REJMONT: 60
Kulaté narozeniny oslavil 60 let Pavel Rejmont,
dlouholetý člen a funkcionář TJ Slavoj Syrovátka a SK
Roudnice.
S žákovským fotbalem začínal v Syrovátce, na
začátku osmdesátých let odehrál za dospělé několik
sezón v sousedních Dobřenicích. V období 2006 až
2009 působil jako vedoucí mužstva Roudnice A a v posledních letech je sekretářem TJ Slavoj Syrovátka.
K řadě gratulantů se připojují členové Okresní fotbalový svaz Hradec
Králové a naše redakce Fotbalu v kraji.
Lubomír Douděra

KDY STARTUJE JARO?
Fotbalový podzim je za námi.
Kdy začíná jarní sezona 2022?
Krajský přebor a I. A třída
12. - 13. března
I. B třída - 27. - 27. března
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IČO: 22881107
č.ú: 246291098/0300
Momentálně vychází jednou týdně
v období fotbalové sezony.
Uzávěrka vydání: středa
Nevyžádané fotografie a rukopisy
se nevracejí. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat stanovisko
redakce. Příspěvky honorujeme pouze
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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 zimní lize starších přípravek OFS
Rychnov nad Kněžnou se poměřily
týmy Vamberk/Rokytnice a Dobruška/
Opočno.
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DANIEL KROTIL, ZÁLOŽNÍK FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ

Dvůr jsem odmítl, divizi můžeme hrát se Slavií
Co si od divize slibujete?
Určitě lepší soupeře, jelikož je to vyšší soutěž, a možná i větší
diváckou účast.

Žádáným zbožím je aktuálně dvacetiletý křídelník hradecké Slavie Daniel krotil, který se s týmem z Orlické kotliny
snaží vybojovat vytoužený postup do divize. Zatím se jeho
tým nachází v Miacom krajském přeboru na druhém místě
sedm bodů za novobydžovskou Cidlinou.

Jaký je váš osobní dlouhodobý fotbalový cíl?
Můj osobní cíl je hrát fotbal co nejvýš to jen půjde, určitě
se nespokojím s divizí.

Proslýchá se, že máte nabídku na přestup do divizního
Dvora Králové, je to pravda?
Ano, nabídku od Dvora jsem obdržel, ale odmítnul jsem ji. Věřím,
že dokážeme do divize postoupit se Slavií.

Jak by případné angažmá v divizním týmu, kam byste
navíc musel dojíždět, šlo skloubit s hraním futsalu
za Chrudim?
Skloubit by se to snad nějak dalo, ale samozřejmě by to znamenalo mnohem méně volného času, což jsem ale schopný obětovat.

Co váš bývalý spoluhráč ze Slavie, Tomáš Kabeláč, který
se teď vrátil zpět do Náchoda? Nesnaží se vás přesvědčit k přestupu?
Ne ne, nesnaží, myslím, že toto není úplně věc, o které by rozhodoval.

Kdybyste si musel vybrat, co upřednostníte, vyhrál by
futsal, nebo klasický fotbal?
Vždycky pro mě byl a vždycky bude fotbal na prvním místě.
Jak jste se k fotbalu dostal, vzhledem k tomu, že váš
otec byl hokejista?
Ano, je to tak, táta byl hokejista, ale dříve se hrál hokej v zimě
a fotbal v létě, což byl případ i mého táty. Poté si samozřejmě musel
zvolit pouze jeden sport, ale fotbal pro něj určitě není cizí. K fotbalu
jsem se dostal právě díky tátovi, který mě na něj dal a jsem za to
doteď vděčný.
Nesnažil se, abyste šel v jeho stopách a zkusil hokej?
Tak samozřejmě se mu tato myšlenka honila několikrát hlavou,
ale uvědomil si, že asi nebudu úplně vysoký, když mamka měří asi
155 centimetrů, takže jsem se rozhodl pro fotbal.
František Ježek

Daniel Krotil je ve dvaceti letech oporou Slavie.
Foto: Archiv D. K.

Dorazily k vám ještě nějaké jiné nabídky?
Ne, o žádné jiné nabídce nevím.
Dalo by se říct, že hraní divize je vaše největší motivace
v tuhle chvíli?
Ano, v tuto chvíli je to moje největší motivace a cíl.

FOTBAL V KRAJI

Daniel Krotil věří, že se Slavia může vyšvihnout do divize.
Foto: Archiv D. K.
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JAROSLAV ŠLÉGR, TRENÉR FK ČERNILOV

Chci hráče, kteří budou mít chuť bojovat za Černilov
‚‚Není možné si myslet, že v podmínkách Černilova a ještě po covidových pauzách lze hrát krajský přebor ve třinácti
lidech a s jedním tréninkem týdně, nebo zcela bez tréninku,
‘‘rozčiluje se nad tréninkovou morálkou svých hráčů trenér
Černilova Jaroslav Šlégr, který má za cíl Miacom krajský
přebor udržet.

takového nepociťuji a jdeme do jarní části sezony s maximálním
odhodláním, ale současně s čistou hlavou a bez nějakého tlaku.

Co by pro klub znamenal případný sestup?
Na tuhle otázku nedokážu odpovědět, je to spíš dotaz na vedení
klubu. Já se v tuto chvíli soustředím na jarní část sezony a nic dalšího
neřeším.

V tabulce krajského přeboru jste po podzimu poslední.
Co jste přes zimu udělali pro to, abyste se od dna odrazili?
Vize byla mužstvo posílit o dva až tři zkušené hráče plus několik
nadějných mladíků, ale zjistili jsme, že v dnešní době je velmi složité
někoho přesvědčit jít zachraňovat Černilov v krajském přeboru. Naopak se postupně velká část podzimní sestavy rozhodla změnit své
působiště, popřípadě nepokračovat vůbec.

František Ježek

Liší se vaše zimní příprava od sezonních tréninků?
Rozdíl je v tom, že bychom se chtěli připravovat třikrát týdně,
zatím se nám to daří tak napůl. Ale co se týče skladby tréninků, tak
změny jsou minimální, je to tedy spíše o objemu.
Jaká je situace s kapitánem týmu Jakubem Huškem, o
kterého se během podzimu zajímala řada týmů včetně
divizního Náchoda, zůstane v Černilově na jarní část sezony?
Kuba by měl jaro odehrát ve Slavii Hradec Králové.
Jaký dopad by měl jeho odchod na tým?
Tak Kuba je především velký bojovník a srdcař. Je potřeba, aby
si tuto vlastnost vzal za svoji větší počet hráčů a vytvořil se fungující tým. Co se týče fotbalových věcí, budu chtít dostat do týmu větší
pohyb, rychlost a přímočarost.

Černilov je v přeboru před jarem poslední, přesto myslí na záchranu.					Foto: FK Černilov

Kým plánujete jeho místo zaplnit?
V mých plánech bylo vystavět tým kolem Jirky Vydareného, ale
je otázkou, zda mu jeho zdravotní stav dovolí se vůbec zapojit do
jarních utkání.
Přivedli jste přes zimu do týmu nějaké nové tváře?
Na jménech pořád pracujeme, ale obecně chci do týmu přivést
hráče, kteří budou mít chuť bojovat za Černilov, současně nespekulují
a nebojí se jít hrát do posledního týmu tabulky.
Jaké pozice potřebujete posílit?
Potřebujeme hlavně zlepšit treninkovou morálku, není možné
si myslet, že v podmínkách Černilova a ještě po covidových pauzách
lze hrát krajský přebor ve třinácti lidech a s jedním tréninkem týdně,
nebo zcela bez tréninku.
Mohla by tahle situace být příležitost pro dorostence,
kteří většinou sedí na střídačce, aby se zhostili větší
role v týmu?
Jsou s námi v přípravě a jejich výkonnost má stoupající tendenci, ale pořád je to pro kluky obrovský skok a není možné čekat, že
nás zachrání v soutěži. V zápasech ale budou mít určitě větší prostor
a věřím, že za půl roku nasbírají spoustu zkušeností.

Kapitán Jakub Hušek už nebude působit v Černilově, odchází do Slavie. 			
Foto:
FK
Černilov

Jak vnímáte podporu od vedení klubu?
V rámci možností se vedení snaží dělat maximum pro náš servis.
Pokud se ptáte na moji pozici, popřípadě tlak na záchranu, tak nic

FOTBAL V KRAJI
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ADAM NOVOTNÝ, POSILA TÝNIŠTĚ

Nic jiného než postup nebereme
Čtyřiasedmdesát branek za šestnáct kol. To je ofenzivní bilance fotbalistů Týniště nad Orlicí po podzimní části
AM Gnol 1. A třídy. Zejména střelecká produktivita vynesla svěřencům trenéra Krupky aktuální druhé místo tabulky
za dosud suverénní Solnicí. Současný kádr navíc v zimě
posílil nadějný mladík Adam Novotný, fotbalista, jenž v mládeži oblékal dres FC Hradec Králové a naposledy působil
v třetiligovém Ústí nad Orlicí. „S Týništěm bych chtěl aspoň
do divize,“ hlásí devatenáctiletý forvard.

ADAM
NOVOTNÝ
Narozen:
5. dubna 2002
v Rychnově nad Kněžnou
Hráčská kariéra:
• Kostelec nad Orlicí
• FC Hradec králové
• Ústí nad Orlicí
Úspěchy:
reprezentace do U17

Proč právě Týniště?
Protože je to dost ambiciózní tým se super partou.
Naposledy jste působil v třetiligovém Ústí nad Orlicí.
Nelitujete sešupu o tři soutěže níže?
V Ústí jsem působil půl roku, chtěl jsem zkusit třetí ligu a určitě
mi to něco dalo. I když jsem tam toho moc neodehrál. Jsem teď
ve věku, že potřebuji hlavně hrát a je vlastně jedno kde. Myslím si,
že Týniště je tou správnou volbou.

Adam Novotný posílil Týniště, má pomoci k postupu.

Foto: fchk.cz

Co čekáte od 1. A třídy?
Koukal jsem akorát na výsledky, jinak o soutěži moc nevím. Určitě
jsou tu aspoň čtyři adepti na postup do krajského přeboru. Bude to
zajímavé.

Co si od nového angažmá slibujete a jaké jsou cíle?
Cíle jsou jednoznačně dané, a to je postup do krajského přeboru.
Pak se uvidí, co bude dál.

Kolik hráčů z kádru jste již znal?
Kluků znám hodně, vlastně skoro všechny, takže se zapadnutím
do kabiny nebyl problém. Všichni jsou fajn.

Na jakém postu byste měl nastupovat?
Trenér Krupka ví, kde se cítím nejlépe, takže bude na něm,
kam mě postaví. Odmala mi táta říkal, že je úplně jedno, kde budu
hrát, hlavně, abych prostě hrál. Odmakám to zkrátka všude a nebudu
remcat (směje se). Právě proto jsem si vybral Týniště. Hraje ofenzivní
fotbal, a to se mi líbí. Můžu dávat góly nebo je připravovat.

Týniště se pohybuje na špici tabulky. Jaké jsou cíle klubu pro jaro?
Je super, že jsou kluci takhle nahoře. Vlastně bych se divil, kdyby
nebyli, protože je tu skvělý a hlavně mladý tým. Jak už jsem říkal, cíl je
jasný, nic než postup nebereme!

Prošel jste Hradcem Králové. Co vám působení ve velkém klubu dalo a jaký k němu máte vztah?
Myslím, že je to další zkušenost do života. Na nějaké chvíle vzpomínám rád, na některé zase moc ne. Ale takhle to ve fotbale bývá.
Vztah ke klubu mám dobrý. S trenéry i s klukama jsem vycházel dobře, hlavně bych chtěl zmínit trenéra Čvančaru, který se o mě léta staral.
Co velký fotbal? Plánujete návrat do vyšších soutěží?
Jako každý fotbalista bych se určitě chtěl podívat co nejvýš, ale
teď se budu soustředit na fotbal v Týništi. Pak uvidíme, co se stane.

Co mimo fotbalu aktuálně děláte?
Aktuálně je naše největší hobby nové stěně (směje se).
Co říkáte na výkony Hradce Králové v první lize?
Výkony jsou překvapivé. Hlavně, aby se Votroci udrželi dlouho
v lize a aby bylo na co jezdit koukat.
Jaké máte ve fotbale ambice?
Cíle už si takové nedávám, jako třeba před dvěma lety. Teď bych
ale chtěl s Týništěm aspoň do divize (směje se).
Dominik Palm

Týniště nad Orlicí aspiruje
na postup do krajského přeboru.
Foto: Miloš Kittler

FOTBAL V KRAJI
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ADAM STARÝ, OBRÁNCE ŽELEZNICE

Za rok I. A třída, za dva krajský přebor a pak se uvidí
Plánujete v Železnici déle setrvat? Kde byste ji v příštích sezonách rád viděl?
Určitě tu zůstat plánuji, jelikož mě i ostatní tu fotbal baví a je tu
skvělá atmosféra. Za rok 1. A třída, za dva krajský přebor a pak se
uvidí (směje se).

Podzimní část jim vyšla parádně. Šestatřicet bodů ze čtrnácti utkání je toho jasným důkazem. Fotbalisté Železnice jsou před startem
druhé poloviny sezony ve skupině A JAKO 1. B třídy jasným favoritem na postup o patro výše. Ambice týmu potvrzuje i důrazný stoper Adam Starý, jenž do týmu přišel před třemi lety z Lomnice nad
Popelkou. „Železnice určitě s tímto mančaftem a fanoušky do 1. A
třídy patří,“ má jasno čtyřiadvacetiletý zadák.

Dominik Palm

Jak došlo k tomu, že jste vyměnil dres a stal se hráčem
Železnice? Co bylo hlavním důvodem?
Už jsem v Lomnici neměl takovou motivaci k fotbalu a tolik mě
to nebavilo. V Železnici hrál kamarád Štěpán Kracík, až mě nakonec
jednoho dne přemluvil, ať to jdu zkusit. Jsem rád, že jsem tak udělal
a že to takhle dopadlo.
Co jste o Železnici před svým příchodem věděl?
Občas jsem se jezdil koukat, jelikož se zde hrají domácí zápasy
v neděli a my většinou hráli soboty. Věděl jsem, že tu mají skvělou
partu, chodí tu na fotbal hodně lidí a všechny to baví, což se taky
potvrdilo.

ADAM STARÝ
Narozen: 2. ledna 1998 v Jilemnici
Hráčská kariéra:
• Lomnice • Semily (žáci) • Lomnice • Železnice

Jak se v týmu aktuálně cítíte?
Skvěle, fotbal i všechno okolo něj tady si užívám. Je to díky skvělé
partě a lidem, kteří se tu o fotbal starají a chodí se dívat.
Jak nyní probíhá zimní příprava?
Je zatím náročná, ale dobrá. Absolvovali jsme soustředění
ve Staré Pace, které bylo hodně náročné. Jinak jezdíme dvakrát týdně
trénovat do Lomnice, kde hrajeme i zimní turnaj.
Jaké máte v letošní sezoně ambice?
V Lomnici jsem hrál i krajský přebor a poté 1. A třídu, která je na
skoro stejné úrovni jako tady 1. B třída, takže oproti ní to není zas tak
velký skok jako třeba ten krajský přebor. Ambice jsou úplně jasné,
a to je minimálně postup do 1. A třídy. Dále hrát fotbal tak, aby to
bavilo nás i fanoušky v Železnici.
Bavíte se v kabině o postupu?
Celý tým je odhodlaný vyhrávat a nikdo si nedává jiný cíl než tenhle rok konečně postoupit do 1. A třídy, kam Železnice určitě s tímhle
mančaftem a fanoušky patří. Kdybych měl vyzdvihnout jednoho hráče, tak to bude Roman Klouza, který je momentálně herně o třídu,
možná dvě výš a hrozně nás svými góly a asistencemi žene k postupu.

Adam Starý má s Železnicí vysoké ambice.

Foto: Archiv A. S.

Na jakém postu byste měl nastupovat? V čem můžete
týmu nejvíce pomoci?
Určitě bych měl nastupovat na stoperovi, i když bych se nebál
i zaskočit do brány nebo na defenzivního záložníka a hrát takového
běhavého Horvátha (směje se). Pomoci bych měl nejvíce v nějaké
organizaci, rozehrávání a vepředu při standardkách. Šancí mám vždy
dost. Hagi (Jan Míka) kope všechny standardky a rohy skvěle.
Často jste na hřišti dosti impulzivní.
Ano. S mojí povahou a nervy to je někdy těžké, lehce vypěním
(směje se).
Co čekáte od jarní části 1. B třídy?
Určitě opět vyrovnané a těžké zápasy, kde každý může porazit
každého. Budeme to mít o to těžší než na podzim, neboť se proti nám
týmy budou chtít ukázat.

FOTBAL V KRAJI

Adam Starý, obránce Železnice, zahrává pokutový kop.
Foto: Archiv A. S.
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JAN ŽALOUDEK, ÚTOČNÍK KOSIČEK

Přestup do Kosiček mi změnil život
Byť na podzim stihl naskočit jen do poloviny duelů, svému týmu vždy
výraznou měrou pomohl. Opora Kosiček v 1. B třídě Jan Žaloudek
může být z osobního hlediska s první polovinou sezony spokojený.
Z týmového pohledu je to už o poznání horší. „Chyběli nám důležití
plejeři,“ zmiňuje hlavní důvod aktuálně až osmého místa v tabulce
šestadvacetiletý útočník, jenž přitom na zeleném pažitu původně
začínal na postu brankáře.

Nejdříve bych za kabinu chtěl poděkovat předešlému trenérovi,
panu Kaufmanovi, za společné roky, které nás vedl. Naučil nás toho
spoustu. Co se týče nového trenéra Radana Koliáše, tak je to vlastně náš bývalý spoluhráč. Změnilo se toho spoustu, a to především
v přístupu kabiny, celkové chuti a z toho plynoucího lepšího herního
projevu. Uvidíme, zda to i v nadcházející části přetavíme v body.

Jaké máte ve fotbale ambice? Neměl jste nabídky z vyšší soutěže?
Nabídky z vyšší soutěže jsem měl a všechny jsem odmítl. Už to
mám nastavené tak, že si nedokážu představit hrát fotbal jinde než
v Kosičkách. Myslím, že můžu říct za kabinu, že naše výjezdy jsou
nepřekonatelné. A když se ještě venku vyhraje, tak týmová večeře
a vše kolem toho je prostě fajn. Jsem si jist, že tohle bych nikde nezažil. Vím, že nepřeháním, když řeknu, že mi přestup do Kosiček změnil
život.

Podzimní část vám osobně vyšla na výbornou. Panuje
spokojenost?
Podzimní část byla super. Byť jsem kvůli vytíženosti v práci nastoupil pouze k polovině zápasů, i tak jsem za předvedené výkony
rád. Týmová spokojenost je už ale poloviční. Jsme zvyklí hrát vrch
tabulky, což se nám teď úplně nedaří.
V anketě na webu fotbalunas.cz jste vyhrál hlasování
o hráče podzimu.
Ano, jsem za to rád a chtěl bych poděkovat spoluhráčům, přítelkyni a všem, kteří pro mě hlasovali. Je to příjemná motivace do další
práce.

Co aktuálně mimo fotbalu děláte?
Žiji prací a rodinou. Splnil jsem si sen a pracuji jako záchranář
u hradecké záchranky. Malým úvazkem navíc ještě pracuji na plicní
jednotce intenzivní péče ve FNHK. To mě opravdu baví a naplňuje.
Dominik Palm

Začínal jste na postu gólmana. Jak a kdy došlo ke změně vaší pozice na hřišti?
Ano, prošel jsem akademií Hradce, kde jsem chytal. V dorostu
jsem se již nedostával tolik na hřiště, a tak jsem přestoupil do Olympie. Tam mě pan Bittner začal stavět do pole, začalo mi to tam padat
a od té doby hraji v poli.

JAN ŽALOUDEK
Narozen: 11. října 1995 v Hradci Králové
Hráčská kariéra:
• FC Hradec Králové • Olympia HK
• Třebechovice • Kosičky
Oblíbený klub/hráč: Manchester United/Jirka Luňák
Úspěchy: Účast v mládežnické reprezentaci, halový mistr,
přestup do Kosiček.

Který post vám je nyní nejbližší?
V poslední době jsem nastupoval na postu stopera (vinou zranění
mnoha našich hráčů). Teď nastupuji ve střední záloze, ale kdybych si
mohl vybrat, tak jednoznačně útočník. To je post, na kterém se cítím
nejlépe, a který mi i dle mého nejvíce svědčí.
Jak se v Kosičkách hodnotí aktuální osmé místo tabulky?
Pokud se bavíme o postavení v tabulce, tak spokojení nejsme.
Nicméně celou sezonu hrajeme v jedenácti lidech. Navíc nás dost
poznamenaly absence důležitých plejerů, hlavně Martina Stránského, který prodělal vážné zranění. To si myslím, že nás nejvíce přibrzdilo. Je znát, když přijdete o nejgólovějšího hráče týmu. Teď už se
ale tak nějak dáváme dohromady, a pokud nás neskolí zase nějaké
zranění, tak si myslím, že týmům z vrchu tabulky budeme pěkně zatápět.
Jaké jsou cíle Kosiček před jarní částí sezony?
Určitě hrát vrch tabulky. Za postupem se rozhodně neženeme,
víme ale, že kdybychom se do toho opravdu opřeli, tak by šance
na postup byla reálná. Teď chceme především kvalitně potrénovat,
vyhýbat se zraněním a bavit naše diváky. No a kdo ví, třeba jednou
naše generace vrátí do Kosiček 1. A třídu.

Jan Žaloudek byl vyhlášen hráčem podzimu. Foto: Archiv J. Ž.

Co čekáte od druhé poloviny sezony?
To, že budeme pořádně zatápět týmům z vrchu tabulky, a že se
budeme bavit fotbalem tak, jak to v Kosičkách umíme.
Jak byste popsal současný tým Kosiček?
Řekl bych, že je silný, mladý a perspektivní. Možná se kádr před
jarní částí ještě doplní, což by bylo fantastické. Tak uvidíme.
Jan Žaloudek začínal jako brankář, dnes je z něj útočník.
Foto: Archiv J. Ž.

K týmu přišel nový trenér Koliáš. Co se pod ním zatím
změnilo?
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NOVÝ SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ TRENÉRŮ

Cílem je zvýšit motivaci k sebevzdělávání
Krajský svaz pozměnil systém odměňování mládežnických trenérů. Čeho se novinky týkají, vysvětluje Michal
Blažej, člen trenérsko-metodické komise.

Kreditní systém
Prezenční krajský seminář trenérů mládeže – 2 kredity
Ukázkové tréninky GTM a Létajících trenérů v klubech – 2 kredity
Semináře na vybrané téma online – 1 kredit
Doškolení FAČR C a UEFA B licence – 1 kredit
Trenérská činnost u výběrů OFS/ KFS – 1 kredit
Aktivní využívání XPS (plány, docházka, cvičení) – 1 kredit
Pro dosažení nejvyšší možné odměny je nutné získat
minimálně 3 kredity.
Každý trenér musí povinně absolvovat jednu z akci za 2 kredity!

Proč jste se rozhodli pro změnu v odměňování trenérů?
Minulý systém odměňování za účast na jednom ukázkovém tréninku nám už nepřišel dostatečně efektivní. Hlavním cílem tohoto projektu je vzdělávání a inspirace mládežnických trenérů, rozhodli jsme
se proto pro změnu v nastavení podmínek pro vyplacení příspěvku
tak, abychom mohli odměnit jak aktivitu trenérů, tak i úroveň dosaženého odborného vzdělání. Od letošního roku navíc nebude pro výši
příspěvku rozhodující, jestli trenér působí v krajských nebo okresních
soutěžích, důležité bude, jestli se trenér chce vzdělávat a zlepšovat.
Jak konkrétně by změny měly vypadat?
Místo zmíněné účasti na jedné akci jsme připravili kreditní systém,
kde si trenéři budou moct vybrat vzdělávací akci, která jim bude zaměřením nejbližší a bude je nejvíce zajímat. Hlavní akce jsou ohodnoceny 2 kredity, ty doplňkové 1 kreditem, dohromady musí trenér pro
obdržení podpory získat minimálně 3 kredity. Pokud se ale bude chtít
účastnit více akcí, samozřejmě může, to už je na aktivitě každého.
Máte nějakou odezvu?
Zatím je pozitivní, protože v novém systému je jasně vidět snaha
o podporu a motivaci k sebevzdělávání a i možnost výběru aktivit tak,
aby trenéři někam nešli jen proto, že musí, ale protože je dané téma
nebo akce opravdu zajímá. Případně kredity získají i za činnosti, které
jsou nadstandardní, např. za trenérskou činnost u okresních a krajských výběrů nebo za aktivní využívání trenérského programu XPS.
Co musejí trenéři udělat, aby byli do projektu zapojeni?
Nyní se nejpozději do 31. 3. přihlásit přes oficiální přihlašovací
formulář, který najdou např. na khfotbal.cz nebo Facebooku KFS
a potom získat aktivní účastí na akcích alespoň zmíněné 3 kredity,
pak jim bude ke konci roku zaslána zasloužená finanční podpora.
Zůstává finanční ohodnocení stejné jako dosud?
Bude jiné. Důležitou změnou je, že už nebudeme rozlišovat, jestli
trenéři trénují okresní nebo krajský tým, ale jaké mají dosažené trenérské vzdělání. Finální částka pak také bude závislá na počtu přihlášených trenérů. Minimální garantované částky máme pro držitele
UEFA B licencí 4.000 Kč a pro držitele C licencí 2.000, pokud se ale
nepřihlásí maximální možný počet trenérů, konečné částky mohou
být i výrazně vyšší.
(fvk)
Foto: Lubomír Douděra

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
Dalším projektem, který rozjíždí krajský svaz, konkrétně komise mládeže, bude takzvaná Fotbalová školička. Jde o zapojení nejmenších dětí
do pohybových aktivit. Malé adepty fotbalu by měli chystat na vstup do klubů vyškolení trenéři.
Trenér reprezentace do 16 let a člen výkonného výboru KFS Karel Havlíček objasňuje v bodech, proč plán vzniká - a s čím by měl pomoci.
1. Důvod je jasný, je to úbytek sportující mládeže. A druhý? Chceme nastartovat rozvoj pohybové kultury u nejmenších.
2. Potřebujeme u dětí probudit pozitivní vztah ke sportu.
3. Je nezbytné, aby se naučili chovat i pohybovat v kolektivu.
4. Cvičení by nemělo být drilem, nýbrž dělané zábavnou formou v různých hrách.
5. Prioritou je pro nás všeobecný pohybový rozvoj a zdraví dětí.
(fvk)
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Fotbalová školička FC Hradec Králové

Slavia Hradec Králové A

Halový OP
minipřípravek

OFS Hradec - Vysoká n. L.
Foto: Lubomír Douděra (12)

Slavia Hradec Králové B

FC Hradec Králové dívky

Sokol Třebeš

Sokol Malšova Lhota

Halový OP minipřípravek
OFS Hradec - Vysoká n. L.
Foto: Lubomír Douděra (12)

Bystřian Kunčice

SK Smiřice

Sokol Stěžery

SK Libčany

Jiskra Prasek

FK Vysoká nad Labem

JIŘÍ PODOLNÍK, OBRÁNCE NÁCHODA

Náchod patří minimálně do divize
Podzim jim vůbec nevyšel. Fotbalisté Náchoda se po polovině ročníku divize C nachází na posledním místě tabulky, což vzhledem
k předchozím dvěma sezonám čekal asi jen málokdo. Zklamání
pochopitelně nikterak neskrývá ani jeden z nejzkušenějších hráčů týmu Jiří Podolník. „Nikdo nechce zažít sestup z žádné soutěže. Natož Náchod,“ přiznává fotbalista s minulostí v Jaroměři,
Novém Bydžově či ve Dvoře Králové.

silách dohnat.

Co bude pro Náchod klíčové?
Důležité bude získávat doma plné počty bodů a přivézt co nejvíce
bodů z venkovních zápasů. Jiná cesta k záchraně nepovede.
Jaký máte k náchodskému fotbalu vztah? A co vaše fotbalové ambice a plány?
K Náchodu mám za ty necelé čtyři sezony výborný vztah. S klukama v kabině jsme si za ty roky vytvořili výbornou partu. Lidi, kteří
se o náchodský fotbal starají, jsou velcí srdcaři. Moje další plány
a ambice vidím tak, že už bych se rád vrátil blíže domů. Bydlím v Jaroměři a cestování už mě hlavně kvůli rodině časově dost omezuje.
Už chci po práci trávit více času s rodinou a ne 3-4x týdně za volantem
při cestě na trénink. Když bude zdraví sloužit, tak bych rád pokračoval.
Kde to bude, uvidíme na konci sezony. Teď nepřemýšlím jinak než
na záchranu soutěže v Náchodě.

Jak se vám po podzimu dívá na tabulku?
Samozřejmě ne hezky. Zvlášť po posledních dvou sezonách,
kde si troufnu říci, že nám „covid“ vzal ČFL nebo minimálně šanci na
postup. Pochopitelně je mi z toho smutno.
Čím si vysvětlujete aktuálně nejnižší bodový zisk ze všech
týmů divize C?
Nepodařil se nám vstup do soutěže, kde jsme chtěli minimálně devět bodů. Místo toho z toho byly pouze body čtyři. Pak přišla
prohra v Trutnově a začali jsme ztrácet body doma.

Jaký je největší úspěch vaší dosavadní kariéry?
Určitě účast na finálovém turnaji Region‘s Cup v Německu.
Byl jsem součástí týmu, který si vykopal postup z krajského kola
až na samotný turnaj v Německu, kde chybělo málo a byli jsme
ve finále. Parta lidí okolo trenérů Dvořáka s Mílem byla vynikající.
Dominik Palm

Přitom herně to vždy nebylo špatné. Co týmu nejvíce chybělo?
Myslím, že střelecká produktivita. Po podzimu jedenáct vstřelených branek je sakra málo. Další věc je, že se nám nevyhýbala zranění.
Neustále jsme museli rotovat sestavou. Já osobně byl dlouho zraněný
a další kluci na střídačku také. Ještě když nás do začátku sezony vedl
trenér, jako je pan Kotal, tak o to víc mě mrzí, že jsme mu to vůbec
neusnadnili. Sestava se lepila, jak jen to šlo.

JIŘÍ
PODOLNÍK

Jak nyní probíhá zimní příprava?
Víceméně na hřišti v Bělovsi a v přilehlých kopcích v běžecké
obuvi, což se mi vůbec nelíbí (směje se). Ale za ty roky už vím, že
v rámci zimní přípravy je to nezbytné.

Narozen:
25. listopadu
1989 v Jaroměři
Hráčská
kariéra:
• Jaroměř
• RMSK Cidlina
• Kobylice • Nový Bydžov
• Dvůr Králové • Náchod

Co změny v kádru?
Tým se dost omladil. Přišla spousta mladých kluků, kteří musí
dokázat hlavně na hřišti, že na to mají a dokážou Náchodu pomoci
k záchraně. V přípravě se to těžko hodnotí. Až mistrovské zápasy
ukážou, jak na tom jsou/jsme.
Kdo bude největší posilou mužstva?
Určitě Kabel (Tomáš Kabeláč), který se rozhodl vrátit a pomoci
Náchodu k záchraně. Je to zkušený a důrazný hráč, proti kterému
hrát nechcete. Věřím, že bude důležitý člen zadních řad.

Jiří Podolník v souboji
se soupeřem ze Slavie
v přípravném duelu.
Foto: fotbalfoto.cz
- Michal Malý

Určitě neskládáte zbraně. Cítíte v týmu odhodlání zachránit
soutěž?
Odhodlání určitě cítit je. Nikdo nechce zažít sestup z žádné
soutěže. Natož Náchod, který svým zázemím a lidmi kolem patří minimálně do divize.

Jiří Podolník, zkušený zadák
Náchoda. Foto: FK Náchod

K týmu přišel nový trenér Samko. Jak na vás zatím působí
a co se po jeho příchodu změnilo?
Za mě je to člověk, který tomu dává vše. Je to takový správný
fotbalový blázen. Při každém tréninku a zápase z kluků dokáže svým
hecováním dostat maximum. Uvidíme, jestli to pomůže ke společnému cíli a tou je záchrana. Věřím, že ano.
Vy sám patříte k absolutně nejzkušenějším hráčům týmu.
Jak vnímáte svoji roli v týmu?
I když z hráčů jsem po Ferkovi (gólman František Baláž – pozn.
autora) nejstarší, tak nás tam je v podobném věku více. Věřím, že ta
kostra týmu okolo gólmanů přes Kabela, Máru Bricha, Patrika Simona a Martina Malého dokáže kolem sebe namotivovat a nahecovat
zbytek týmu k lepším výsledkům než doposud. Co čekáte od jarní
části? Velký boj mezi 5-6 týmy ve spodku tabulky o udržení v soutěži.
Na desátý Letohrad ztrácíme šest bodů, což věřím, že bude v našich
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MAREK PLAŠIL, OBRÁNCE TJ DVŮR KRÁLOVÉ

Nečekal jsem, že o mě ještě bude zájem ve vyšších soutěžích
Dvůr Králové nad Labem, celek bojující o záchranu Fortuna divize skupiny C, přivedl zvučné posily. Stali se jimi bývalí Votroci
Marek Plašil a Jiří Janoušek, kteří opouští vedoucí tým pardubického krajského přeboru Horní Ředice. ‚‚Nemůžu říct nic jiného,
než že to byla skvělá půl sezona. Budu je nadále sledovat a přát
jim postup,‘‘ říká Marek Plašil.

že i kluky to baví se mnou (směje se).

Plánujete pokračovat ve studiu trenérských licencí i po
dodělání té aktuální?
Já aktuálně studuji licenci UEFA A, kterou bych měl zakončit
v létě. Pak už zbývá pouze nejvyšší profi licence. Co a jak bude dál,
ukáže čas.

S jakým cílem přicházíte do Dvora Králové?
Hlavním cílem je záchrana v divizi. I proto mě a Jirku Janouška
Dvůr oslovil.

Dalo vám trénování dětí něco do vašeho aktivního hraní?
Když se člověk pohybuje každý den v mladém kolektivu, tak se pak
cítí také mladší. Oni už to v 16-17 letech jsou spíše dospělí než děti a při
hře už se s nimi celkem zapotím, takže potrénuji i kondici.

Jak dlouho se váš přestup domlouval? Jak celá jednání probíhala?
Přestup domlouval právě Jirka a bylo to rychlé. Já byl v té době
v karanténě, tak jsem to nechal na něm. Jsme velcí kamarádi a společně trénujeme i v Hradci Králové. A nakonec jsme se domluvili, že
do toho půjdeme. V té době byl již Dvůr domluven i s Ředicemi, že
nás uvolní.

Jak se vám líbí výkony Hradce v první lize a především
v poháru, kde vyřadili Bohemians a postoupili do semifinále?
Výkony sleduji a musím říct, že se daří jak herně, tak i výsledkově,
což je velmi důležité. Proti Hradci se každému soupeři hraje špatně.
Jízda v poháru je fantastická, přál bych klukům se dostat až do finále
a po letech si zahrát o pohár.

Jak jste spokojený s připraveností týmu i sebe samotného
na jarní část sezony?
Myslím si, že tým je připraven kvalitně a stále nám ještě zbývá dostatek času potrénovat a připravit se na jarní boje. Co se týká mé připravenosti, tak si myslím, že po fyzické stránce problém nebude. Důležité
bude poznat kluky a sehrát se na hřišti.

Co na tenhle senzační obrat, kdy obě branky Hradce padly
až po devadesáté minutě, říkáte?
Já ten zápas bohužel neviděl, protože jsme měli trénink. Ale
ukazuje to na velkou vůli bojovat až do konce a nevzdat se. A zároveň
to ukazuje na velmi dobrou kondiční připravenost.

Je nějaký soupeř, na kterého se v divizi těšíte?
Určitě ano, těším se na týmy z regionu, jako jsou Náchod, Trutnov
a Letohrad, které budou zároveň našimi konkurenty v boji o záchranu.

Co říkáte na jmenování vašeho bratra Jaroslava dočasným
trenérem Bordeaux?
Ve fotbale už to tak bývá, že když se nedaří, odvolá se hlavní trenér a tým převezmou asistenti, což se právě stalo i v Bordeaux. Určitě
i tenhle jednozápasový záskok pro něho byla velká zkušenost. Nyní
se po jmenování nového trenéra opět přesunul na pozici asistenta.

V půlce sezony opouštíte Horní Ředice, které jsou se sedmibodovým náskokem na prvním místě pardubického krajského přeboru, a tedy by se dalo říct na cestě do divize. Nemrzí
vás, že odcházíte od rozdělané práce?
Samozřejmě, že mi to trochu líto je a popravdě jsem myslel, že
budu v Ředicích pokračovat. Nečekal jsem, že v mém věku o mě bude
ještě zájem ve vyšších soutěžích (směje se).

Už jste s ním měl šanci o tom mluvit? Co na to říkal?
My jsme v kontaktu často,
takže jsme spolu o tom mluvili.
Určitě byl rád, že dostal od klubu
důvěru i na ten jeden zápas, jen
škoda, že neuhráli lepší výsledek.
Ale sám říkal, že v této situaci potřebují získat trenéra, který má již
s hraním o záchranu zkušenosti.

Co vás k přestupu zlákalo? Byla to vidina zahrát si divizi už
na jaře?
Důležité bylo, že se Drahoš Drábek (předseda Horních Ředic,
pozn. aut.) dohodl se Dvorem, pak už to bylo jen na nás, jak se rozhodneme. Samozřejmě je to pro nás výzva a rozhodli jsme se s Jirkou do
toho jít.
Jak angažmá v Horních Ředicích hodnotíte?
Nemůžu říct nic jiného, než že to byla skvělá půl sezona. Přes
výbornou partu, realizační tým, až po předsedu Drahoše Drábka.
A určitě nesmím zapomenout na fanoušky! Ředice budu i nadále
sledovat a přát jim, aby se jim dařilo a třeba vyšel i ten postup.
Také působíte jako trenér kategorie U17 FC Hradec Králové,
jak to půjde skloubit s vaším hraním?
Samozřejmě, že Hradec má přednost, takže pár zápasů za Dvůr
nestihneme. Ale stejné to bylo i v Ředicích. Trenér i lidé z klubu o tom
vědí, a i přes to o nás měli zájem.

V Dvoře si Marek Plašil zahraje
s letitým spoluhráčem Jiřím
Janouškem. Foto: Archiv M. P.

Plánujete vy sám se v budoucnosti věnovat trénování
v dospělé kategorii?
Zatím nad tím nepřemýšlím.
Snažím se odvádět dobrou práci
u mládeže a dále se vzdělávat
a získávat zkušenosti. Přeci jen
je to pro mě teprve druhý rok
v roli hlavního trenéra, a k tomu
se ještě kvůli covidové situaci
půl roku z toho vůbec nehrálo.
František Ježek

Bude vám minimum tréninku v divizních zápasech stačit?
Je pravda, že těch tréninků opravdu moc nestihnu. Ale myslím si,
že jsem už dost zkušený na to, abych se dovedl připravit na zápasy.
Při trénování jsem s klukama každý den na hřišti a když je třeba,
tak se i zapojím do nějakého cvičení či do hry.
Marek Plašil má Dvoru pomoci
k záchraně divize. Foto: fchk.cz

Jak vás baví trénování mládeže?
Musím říct, že mě trénování chytlo a baví mě to. A zároveň doufám,
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SPORT FORTE HALOVÝ
OP MINIPŘÍPRAVEK

SMUTNÁ ZPRÁVA
Odešel FRANTIŠEK LOUDA ze Syrovátky
Tělovýchovná jednota Slavoj Syrovátka oznamuje
smutnou zprávu, že navždy odešel ve věku 70 let pan
František Louda.
Především jeho vrstevníci ho budou pamatovat,
když byli v sedmdesátých a osmdesátých letech se
svými bratry Milanem a Jirkou tahouny zdejšího fotbalového klubu. Mimo fotbalové kariéry v Syrovátce strávil
několik let i v sousedních Dobřenicích a také v Chlumci
nad Cidlinou, kde si zahrál krajský přebor.
Čest jeho památce!
Petr Slonek, TJ Slavoj Syrovátka

Ve Vysoké podporovalo nejmenší na 250 diváků
Ve sportovní hale ve Vysoké nad Labem uspořádal Okresní fotbalový svaz Hradec Králové za podpory Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje SPORT FORTE
halový přebor minipřípravek.
Klání nejmladších adeptů fotbalu se zúčastnilo dvanáct týmů
a celkem na 120 chlapců ročníku 2015 a mladší, mezi nimi i řada
dívek. Všichni účastníci obdrželi od OFS Hradec Králové pamětní
medaile a sladkosti.
Turnaj proběhl ve dvou skupinách systémem každý s každým
s časem 1 x 12 minut bez tabulek s tím, že se pouze evidovaly odehrané zápasy. Celkem tak na 250 diváků vidělo 30 utkání a řadu
neopakovatelných fotbalových akcí. Hrálo se v rozestavení 1 + 4
s hokejovým střídáním a specifickou úpravou pravidel bez autů, takže hra byla minimálně přerušovaná.
Jednotlivé duely před zaplněnými ochozy řídili rozhodčí OFS
Hradec Králové Blažena Kánská a Josef Karabinoš.
A ještě přehled 12 celků, které se na turnaji představily: Třebeš,
FŠ FC Hradec, FC Hradec dívky, Slavia Hradec A, Slavia Hradec
B, Malšova Lhota, Kunčice, Smiřice, Prasek, Vysoká n. L., Stěžery
a Libčany.
Všem účastníkům se akce líbila a již nyní se těší na další obdobná setkání v hale či na venkovních hřištích v průběhu jara.
Text a fota: Lubomír Douděra

GTM - OFS Hradec Králové
Bc. Jakub Novický

Tel.: +420 608 171 910
E-mail: jakubnovicky@centrum.cz
Datum narození: 29. 4. 1977

Vzdělání

Univerzita Karlova, Praha,
Fakulta tělesné výchovy a sportu
obor: tělesná výchova a sport,
specializace: fotbal

Trenérská kariéra

 Opatovice nad Labem – Starší žáci U13 + U15,
Hl. trenér (8/07 – 8/10)
 FC Hradec Králové – Fotbalová školička U4 – U6 (9/10 - 7/15)
 FC Hradec Králové – U7 (8/15 – 9/15)
 FC Hradec Králové – Juniorka U21, asistent,
vedoucí mužstva (7/15 – 6/16)
 FC Olympia Hradec Králové U7 – U9, Hl. trenér (8/16 – 6/17)
 FC Olympia Hradec Králové U15, Hl. trenér (4/17 – 6/18)
 FC Olympia Hradec Králové U9 – U11,
Telefon: +420 608 171 910
asistent trenéra (8/17 – 6/18)
 FC Olympia HK, kondiční trenér (8/16 – 6/18)
jakubnovicky@centru
 FC Hradec Králové Ženy – WU18, E-mail:
Hl. trenér (7/18
– 12/21)
 Reprezentace dívek -WU13, Hl. trenér (9/20 – 12/21)
 FC Hradec Králové „A“ muži, kondiční
trenérnarození:
(10/20 – 12/20)
Datum
29. 4. 1977
 Reprezentace dívek KRH kraje– WU15, Hl. trenér (7/21 – 8/21)
 Šéftrenér mládeže dívek FCHK (1/19 – 12/21)

Bc. Jakub Novický

Vzdělání

Univerzita Karlova, Praha, Fa

obor: tělesná výchova a spor

Trenérská kariéra

Opatovice nad Labem – Starš

FC Hradec Králové – Fotbalov

FC Hradec Králové – U7 ( 8/15

FC Hradec Králové – Juniorka

FC Olympia Hradec Králové U
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V JUTAGRASS poháru kategorie U 19 si Rychnov nad Kněžnou poradil
s Českým Meziříčím po výsledku 3:0. Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Přeborová Slavia porazila v přípravě divizní
Náchod 2:0, jemu nepomohl ani
Tomáš Kabeláč, na podzim hráč Slavie.
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

Přeborová Jaroměř vyzvala v přípravě Pardubičky, soupeře
ze sousedního kraje zdolala 6:1. Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

V zápase účastníků přeboru OFS Rychnov
porazila Lukavice Zdelov 2:1.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

V Jičíně se poměřili místní dorostenci s Pardubičkami (oba týmy hrají přebor
svého kraje). Domácí zvítězili za silného větru 1:0. Foto: Josef Veselý

V přátelské utkání podlehla Dobruška
Týništi nad Orlicí vysoko 2:6.
Foto: Miloš Kittler

V přípravém utkání se potkaly okresní výběry Trutnova a Náchoda
kategorie U 17. Foto: fotbalfoto.cz - Zdeněk Hrobský

V Rychnově nad Kněžnou se konal turnaj kategorie U9 nazvaný Chceme si zahrát. Zúčastnilo se sedm týmů. Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Zimní liga starších přípravek OFS Rychnov - Černíkovice

Zimní liga starších přípravek
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl (6)

OFS Rychnov - Černíkovice
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl (6)

Sokol Lípa nad Orlicí

Baník Vamberk/1. FC Rokytnice nad Orlicí

Sokol Černíkovice B

Spartak Rychnov nad Kněžnou

Sokol Černíkovice A

SK Dobruška/Spartak Opočno

