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Reprezentace do 15 let nedávno uspěla na turnají v Itálii, kde podleh-
la až ve finále domácím. Tým udolal Mexiko, Rumunsko, v semifinále 
Portugalsko. „Do Itálie jsme jeli s velkým respektem. Naši kluci v tomto 
složení absolvovali teprve druhou akci. V této sestavě se sešli poprvé v 
dubnu na soustředění v Náchodě. Přesto se všichni ukázali jako skvělý 
tým a výborná parta. Dařilo se jim i po fotbalové stránce a výsledek na 
turnaji je hodnocen jako velký úspěch celého českého fotbalu,“ řekl
trenér výběru Karel Havlíček. Šéf klubu v Červeném Kostelci si k sobě 
vzal do realizačního týmu i další dva Hradečáky: asistenty jsou mu Josef 
Vlček s Karlem Pitákem.

Foto: fotbal.cz

HRADECKÝ REALIZÁK

Hned dvě fotbalové legendy byly k vidění v 
18. kole mistrovských soutěží OFS Hradec 
Králové.
V duelu CK Votrok 3. třídy západ Nepolisy B 
vers. Převýšov se za hosty mezi tři tyče po-
stavil v 67 letech legendární František Hansl 
z Převýšova a se svým týmem slavil výhru 5:2.
V zápase AM GNOL 3. třídy východ Dohalice 
B vers. Lok. Hradec B 1:4 se do černého trefil 
i exligový Miroslav Bartoněk (letos 64 let!) z 
hradecké Lokálky.
Tomu se říká výdrž a láska k fotbalu. Oběma 
přejeme zejména pevné zdraví, štěstí a radost 
na zelených trávnících i mimo ně.

Fota a text: Lubomír Douděra

LEGENDY V AKCI

Miroslav Bartoněk



FOTBAL V KRAJI 4 REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY

 „Musíme ve zbytku zápasů zabrat a hlavně se sejít v co 
největším počtu,“ předepisuje lék na trápení Libčan dva-
advacetiletý střední záložník Marek Novotný, který do klubu 
přišel v létě a jak sám říká, už do týmu stihl zapadnout a po-
moci týmu v letošních bojích v MIACOM Krajském přeboru.

Co vás v této sezoně nejvíce překvapilo?
 Nečekal jsem, že do kabiny Libčan takhle rychle zapadnu. A po-
tom naprosto suverénní jízdu Bydžova. Překvapily mě i výkony Slavie, 
od které jsem vzhledem ke kádru čekal více.

V jarním zápase s Policí jste na lavičce měli pouze dva 
náhradníky, což v krajském přeboru není úplně obvyklé. 
Čím to bylo?
 Ve skutečnosti jsme na lavičce do poločasu nikoho neměli. Kluci 
byli jen napsaní na soupisce. O poločase naštěstí jeden spoluhráč 
přijel. Často se to asi moc nevidí, bylo to dáno velkou marodkou, která 
se nám v týdnu ještě více rozšířila. Většinou tam aspoň pár lidí máme.

Aktuálně se nacházíte zhruba v polovině tabulky. Před-
stavovali jste si před sezonou, že se budete pohybovat 
o něco výš?
 Určitě jsme čekali, že se budeme pohybovat výše, tak okolo páté-
ho místa. V několika zápasech jsme se porazili skoro sami, nebo se 
nám nedařilo. Ale ve středu tabulky je to zatím ještě poměrně vyrov-
nané, takže není nic ztraceno.

Co by se muselo změnit, aby se to zlepšilo?
 Musíme ve zbytku zápasů zabrat a hlavně se sejít v co největším 
počtu. A snad budeme mít i trochu toho štěstí, které se nám zatím na 
jaře vyhýbá. 

V Libčanech mnoho hráčů stejně jako vy prošlo mládeží 
FC Hradce Králové. Spojuje vás nějak tento fakt?
 S některými kluky se znám už odmala, takže i potom na hřišti to je 
vidět.

MAREK NOVOTNÝ, ZÁLOŽNÍK LIBČAN 

Střed tabulky je vyrovnaný, nic není ztraceno

Znamená to třeba nějakou lepší spolupráci mezi těmito 
hráči?
 Určitě ano, ta filozofie v hradecké mládeži je dlouhodobě podob-
ná. I když někteří hráči jsou o deset let starší, tak souhra v zápase je 
snadnější.

Co vás do Libčan zlákalo?
 Určitě na tom měl hlavní podíl trenér Suchomel, který mě trénoval 
už v Olympii. A potom historie Libčan a příjemné zázemí.

Které z týmů tipujete na souboj o titul v příští sezoně?
 Myslím si, že to bude souboj mezi Slavii a Jaroměří. Ale my se o to 
určitě taky popereme.

Co kromě fotbalu děláte?
 Studuji v Praze ČZU Technickou fakultu. V poslední době se vě-
nuji cvičení v posilovně a plavání. Jinak trávím čas s rodinou a bra-
tranci. Nebo něco rád podnikám s kamarády, většinou ve večerních 
hodinách (směje se).

František Ježek
Marek Novotný do Libčan přestoupil před touto sezonou 
z Olympie.             Foto: František Bárta

Marek Novotný věří, že se Libčany v přeboru vyšvihnou výše.  
   Foto: František Bárta
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 Devatenáctiletý záložník Police Pavel Franc, který ve 
zkušeném týmu vyčnívá nejen vzrůstem, ale i ročníkem na-
rození, popisuje, jak vnímá nenaplnění předsezonních pre-
dikcí ohledně boje o titul v MIACOM krajském přeboru.

Byli jste pasováni mezi aspiranty na postup do divize, 
jak tuhle předpověď nyní hodnotíte?
 I když se nám některé zápasy nepovedly podle našich představ, 
tak stále velmi kladně. Do každého zápasu odevzdáme vše a chceme 
vyhrát, ale vždy nejde vše podle plánu.

Nebyly ambice trochu přemrštěné?
 Ambice trochu přemrštěné byly, ale proč by ne, kvalitních fotbalis-
tů v týmu máme opravdu hodně a do každého zápasu jdeme s chutí 
a naplno. Výhra voní každému, ale prohry ke sportu patří.

Proč se vám nedaří tolik, jak se předpokládalo?
 Rozhodně se předpokládalo, že se nám bude více dařit, ale bě-
hem sezony u některých hráčů došlo ke zranění, a také nás nečekaně 
opustil trenér, ale to nás však neomlouvá.

Souvisí to třeba nějak i s tlakem, který na vás byl vyvi-
nut?
 To si úplně nemyslím. Nic takového jsem v kabině ani na hřišti 
necítil.

Máte opravdu hodně zkušený kádr, nemyslíte, že je na-
čase ho trochu omladit?
 Zkušený kádr opravdu máme. Omladit? Možná ano. Možná ne. 
To není otázka úplně pro mě, ale podle mě je v této době těžké najít 
mladé a talentované hráče v našem kraji a získat je do svého klubu.

Má současný tým police s ohledem na jeho věkovou 
stavbu potenciál bojovat o titul i v příští sezoně?
Pokud nás nepotká nic hrozného a zůstaneme ve stejné sestavě, tak 
určitě potenciál má.

PAVEL FRANC, ZÁLOŽNÍK SPARTAKU POLICE NAD METUJÍ 

Předsezónní ambice byly přemrštěné

Pavel Franc je ročník 2002, což ho pasuje mezi nejmladší hráče 
Police.     Foto: Miroslav Holub

Pavel Franc (v oranžovém) nevidí důvod, proč by současný tým Police 
nemohl bojovat o titul v příští sezoně.                 Foto: Miroslav Holub

V kabině patříte mezi nejmladší, má to pro vás kromě 
samozřejmých povinností i nějaké výhody?
 Na to, že jsem nejmladší v kabině, už jsem si zvykl, vždy jsem hrál 
se staršími hráči už od dorosteneckého fotbalu a v přítomnosti tomu 
není jinak. Své povinnosti to určitě má, ale to jsem nikdy úplně neřešil. 
A jako výhodu beru rozhodně to, že mohu získávat zkušenosti od 
straších hráčů.

S některými spoluhráči vás vzhledem k věkovému slo-
žení týmu dělí poměrně velká věková propast. Stává se, 
že si třeba navzájem nerozumíte? Co pomáhá problém 
eliminovat?
 To je sice pravda, ale nikdy se nestalo, že bych si s někým v kabi-
ně nerozuměl.

V zimní přestávce se k vám připojil brankář Jiří Kuneš  
z Velkého Poříčí, který je stejně starý s vámi. Jak důle-
žité je mít v kabině někoho, s kým jste si věkově blízcí?
 Tohle pro mě není vůbec důležité, že přišel někdo v mém věku. 
Vždy si chci rozumět se všemi nehledě na věk.

František Ježek



OFS Náchod OFS Hradec Králové

OFS Hradec Králové OFS Rychnov nad Kněžnou

OFS Trutnov

Přebory
výběrů OFS

kategorie U10
v České Skalici
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Kapitán Třebechovic Martin Bíl.                        Foto: Archiv M. B.

Klubu je věrný celou dosavadní kariéru. Současný kapitán Třebe-
chovic Martin Bíl je jedním z těch srdcařů, který je schopný pro tým 
dýchat. A to jak v časech úspěšných, tak především v těch méně 
příjemných. Třebechovice v letošní sezoně 1. A třídy bojují o holé 
přežití v soutěži. „Momentálně by se jistě hodilo pár zkušenějších 
borců,“ uvědomuje si třicetiletý rodák z Hradce Králové.

Martine, Třebechovice výsledkově tápou. Co je hlavním 
důvodem?
 To, že soupeř dá většinou o nějaký gól více než my (směje se). 
Ne, teď vážně, tým se tady celkem mění a personální situace není 
lehká. Někteří hráči skončili či jsou delší dobu na marodce, jiní se 
např. kvůli pracovním povinnostem nemohou věnovat fotbalu napl-
no. Jsme v situaci, kdy jsou plnohodnotnou součástí sestavy kluci  
v dorosteneckém věku a další, kteří hrají dospělý fotbal sotva rok. Pro 
ně je to obrovská škola a mají slušný potenciál. Navíc se snažíme hrát 
fotbal, který mnohdy nekoresponduje s boji o záchranu.

Jako třeba?
 Takové to ukopat to a umlátit za každou cenu, i když to nikoho ne-
baví, to moc neumíme a nechceme to hrát. Snažíme se hrát konstruk-
tivně, ofenzivní fotbal, který nás bude bavit. Věřím, že je to správná 
cesta, jen to nepůjde hned.

Aktuálně jste na předposledním místě. Jak situaci smě-
rem k záchraně vidíte?
 Karty jsou rozdány jasně. Pokud spadne jen jeden (+V. Poříčí) je 
záchrana velmi reálná. Když bude padat týmů více, je to už bohužel 
jen v rovině teorie. To je prostě fakt.

Co čekáte od zbytku jarní části?
 Snad, že potrápíme naše zbývající soupeře a že se budeme pre-
zentovat stylem fotbalu, který chceme hrát. A snad k tomu přidáme  
i lepší produktivitu.

Vy sám jste v Třebechovicích celou kariéru. Co pro vás 
klub znamená?
 Hodně. Řeknu to takhle, momentálně nevím, co by se muselo 
stát, abych odešel hrát fotbal na podobné úrovni jinam.

Jaké máte s klubem plány a cíle?
 Chtěl bych hrát do té doby, co budu na hřišti platný a budu mít co 
týmu dát. Jinak jak jsem nakousl v první otázce, chtít hrát kombinač-
ní, náročný fotbal, který nás bude bavit. Když to hodně nadnesu, hrát 
spíš stylem Slavie v pohárech než třeba stylem Plzně.

Co týmu nejvíce chybí?
 Momentálně by se jistě hodilo pár zkušenějších borců, kteří jsou 
zvyklí hrát těžké zápasy, na druhou stranu naši mladí se alespoň otr-
kají a brzy to tu budou táhnout.

Kam směřují vaše osobní ambice?
 Věřím, že zlepšovat se dá v každém věku, takže být každý zápas 
či trénink lepší než v tom předchozím. A jednou snad možná i k tomu 
trenérskému řemeslu, ale to není teď u mě na pořadu dne.

Dříve jste hrával spíše v záloze. Nyní však nejčastěji  
v obraně. Proč?
 To, že momentálně nastupuji v obraně, je spíš důsledkem nedo-
statku lidí. Kluci, kteří u nás v obraně hrávali, většinou už skončili či 
jsou zranění. Takže spíš z nouze ctnost.

MARTIN BÍL, KAPITÁN TŘEBECHOVIC

Hrajeme fotbal, který často nekoresponduje s bojem o záchranu
Kdo vás k fotbalu přivedl?
 Táta, když dohrával kariéru v Třebechovicích (dříve hrál 2. a 3. ligu 
za Příbram a Plzeň). Motal jsem se kolem hřiště pořád. Nebyla jiná 
volba (usměje se).

Dominik Palm

MARTIN 
BÍL
Narozen: 24. července 1991 
v Hradci Králové
Hráčská kariéra:
• SK Třebechovice
Úspěchy: postup do 1. A třídy (2008/2009, 2018/2019), 
semifinále krajského poháru (2008/2009).
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Ondřej Brzek věří, že Skřivany skončí na druhém místě tabulky.                       
Foto: Archiv O. B.

V podzimní části svému týmu vinou zranění chyběl, na jaře však už 
nastupuje a dobrými výkony přispívá k bodovému přísunu. Záložník 
Skřivan Ondřej Brzek věří, že se jeho tým v dalších kolech ještě po-
pere o konečné druhé místo v 1. B třídě. „Uděláme pro to vše,“ hlásí
pětadvacetiletý odchovanec místního fotbalu.

Ondřeji, na jaře máte velmi dobrou formu, panuje spo-
kojenost?
 Jelikož jsem dlouho nebyl na trávníku kvůli covidu a poté jsem vy-
nechal celou letní přípravu i s celou podzimní částí kvůli zranění kole-
ne, tak jsem rád, že se mi v jarní části konečně podařilo vyběhnout na 
hrací plochy a daří se střílet góly a přidávat nějaké asistence. Hlavně, 
že mohu konečně pomoct klukům sbírat body, ale určitě cítím, že jak 
u mě, tak celkově u týmu jsou ještě rezervy.

Skřivany na jaře zatím padly jen s Miletínem.
 Miletín je pro nás zakletý. Pokud se nemýlím, ještě jsme odtamtud 
neodvezli nikdy ani bod. Jarním utkáním jsme to chtěli samozřejmě 
zlomit, ale neúspěšně. Poločasový náskok Miletína jsme naší aktivitou 
do patnácti minut smazali, ale hned z rozehry jsme dostali hloupý 
gól na 3:2 a chvíli na to ze standardní situace další a bylo po zápase.  
V ostatních zápasech si to mnohdy děláme sami zbytečně drama-
tické a nejsme schopni přidat pojišťovací gól, jako například teď  
s Vrchlabím. Určitě chceme víc.

Jaké jsou cíle pro zbytek jara? Myslíte na druhé místo?
 Určitě by bylo druhé místo krásné a uděláme pro to vše. Ale tou 
prohrou v Miletíně jsme si to sami zbytečně zkomplikovali. Musíme to 
brát s nadsázkou a tím pádem se můžeme usmívat, protože zachrá-
nění už jsme, a to je nejdůležitější. Čekají nás těžké zápasy s Novou  
i Starou Pakou, derby s Kobylicemi a tabulka je až na suverénní Želez-
nici hodně vyrovnaná. Ještě se může stát cokoliv.

Covid přerušil šanci Skřivan na postup. Je postup meta 
do dalších sezon?
 Ano, bylo to pro nás velké zklamání, protože nám to šlapalo a po 
podzimní části jsme měli náskok na druhého asi sedm bodů a na tře-
tího krásných třináct. Potom ale zaúřadoval covid, soutěž se přerušila 
a naše fazóna byla u konce. Každý tým chce hrát o postup a neustále 
se posouvat, bylo by něco špatně, kdyby tomu tak nebylo, ale my mu-
síme doléčit všechna zranění a jít zápas od zápasu i v příští sezoně. 
O nějakém postupu nesmíme jen mluvit, ale hlavně předvádět dobré 
výkony. 

Měl by současný tým na vyšší soutěž?
 Určitě by se muselo pár věcí začít dělat trochu jinak. Záhodno by 
bylo přivést nějaké posily a tím rozšířit kádr. Celkově máme poměrně 
mladý tým opřený o zkušené borce, jako stopera Žalmana nebo ost-
rostřelce Schuberta. Myslím si, že bychom se v 1. A třídě neztratili.

Jak vnímáte ve Skřivanech svoji roli v týmu?
 Já jsem ve Skřivanech od žáčků a myslím si, že moje role v týmu 
je důležitá, a to nejen po zápase u vítězných oslav v kiosku, kde si 
troufnu říct, že jsem hodně silný, ale také na hřišti, kde jsem jeden ze 
služebně nejstarších.

Máte jako záložník větší radost ze vstřeleného gólu 
nebo z přihrávky?
 U mě je to asi stejné. Mám radost z obojího, ale musí to vyústit  
v body, jinak nemám radost ani z jednoho.

ONDŘEJ BRZEK, ZÁLOŽNÍK SKŘIVAN

Moje role? Důležitá jak na hřišti, tak v kiosku
Jaký je váš největší moment dosavadní kariéry?
Zda-li se tomu dá říkat kariéra, tak to bude určitě postup se Skřivany 
do 1. B třídy.

Vaše ambice do dalších sezon?
Určitě bych chtěl nadále hrát vršek tabulky a podle formy se příští rok 
poprat o možný postup.

Dominik Palm

ONDŘEJ
BRZEK
Narozen: 16. srpna 1996
v Novém Bydžově
Hráčská kariéra:
• Skřivany
Úspěchy: Vítězství v poháru 
a postupy z 3. třídy do okresního 
přeboru a do 1. B třídy.
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Opora týmu, jež dokáže góly střílet i připravovat je pro spoluhráče. 
Útočník Michal Šrom svoji dosavadní kariéru spojil převážně s Vam-
berkem, mu notně pomáhá i letos. Byť to výsledkově v tomto soutěž-
ním ročníku není z pohledu mužstva úplně růžové. „Máme tu velice 
dobrou partu. A i když se teď výsledkově tolik nedaří, tak si po zápa-
se vždy téměř všichni sedneme a takticky to do rána rozebíráme,“ 
říká s dávkou humoru pětadvacetiletý fotbalista.

Michale, poměrně nedávno jste vsítil čtyři branky v zá-
pase. Byl to nejlepší zápas vaší kariéry?
 No, zápas to byl povedený a určitě jeden z nejlepších, které jsem 
zažil, ale zatím za ten nejlepší považuji postupový zápas v Kostelecké 
Lhotě, kde jsme na postup do 1. B třídy potřebovali vyhrát. Ve dvacáté 
minutě jsme prohrávali už 0:2, ale podařilo se mi ještě do poločasu 
vstřelit dva góly a po poločase dokončit hattrick. Nakonec jsme na 
hřišti oslavili postup po výhře 5:3.

Jste ten klasický zakončovatel nebo šance raději připra-
vujete?
 No, určitě nejsem žádný technik, spíš to kladivo vepředu, co vy-
hrává hlavu a souboje. Dříve jsem dával vždy okolo patnácti gólů za 
sezonu. Ale poslední dvě sezony jsem si zvykl hrát vedle Romana Čo-
píka, kterému se to spíš snažím přistrčit a góly dává on. Já ustoupil do 
pozadí, ale jelikož to týmu přineslo body, tak jsem se s tou rolí velice 
rád spokojil.

Vamberk se pohybuje spíše v dolní části tabulky. Co chy-
bí k lepšímu postavení?
 Před touto sezonou jsme měli malinko větší ambice, minimálně 
hrát v horní polovině a v nejlepším případě být okolo třetího místa, což 
se nám podařilo v loňské poloviční sezoně. K výsledkovému zlepšení 
by stačilo, kdybychom se scházeli v hojnějším počtu jak na tréninky, 
tak na zápasy. Ale nedostatek lidí, co slyším, trápí většinu týmů v okolí 
a každý se s tím musí poprat.

Jaké jsou cíle pro zbytek jara?
 Primární cíl na jaro je posbírat co nejvíce bodů a co nejdříve se 
dostat z míst, kde by hrozil případný sestup.

Jak dlouho už jste ve Vamberku a jaké s ním máte plá-
ny?
 Ve Vamberku jsem, s malými pauzami, od pěti let, takže už ně-
jakých dvacet let. Mé plány s Vamberkem... No, samozřejmě bych 
moc rád jednou dovedl Vamberk ještě o třídu výše, ale to bohužel 
v momentálním rozložení není moc reálné. Takže momentálně bych 
byl rád, kdyby se z Vamberku stal tým, který pravidelně hraje vršek 
soutěže, a budu spokojený.

Jaká je podle vás úroveň 1. B třídy?
 Jelikož B třídu hraji střídavě od svých 15 let, tak mi přijde, že ča-
sem jde kvalita soutěže dolů. A to nejen 1. B třída, ale většina kraj-
ských soutěží. Podle mě je tady hodně faktorů, já jsem ještě jedna 
z posledních generací, kdy skoro každý ve škole hrál fotbal, ale po-
sledních deset let se rozšířila spousta různých sportů, a to nepočítám 
rozšíření gamingu, youtuberingu a podobně. A samozřejmě největší 
rána jak pro společnost, tak pro fotbal byl covid, který tomu nasadil 
korunu.

Kdo vás k fotbalu přivedl a co pro vás znamená?
My nejsme vyloženě fotbalová rodina, ale jak jsem říkal, v době, kdy 
jsem začínal hrát fotbal, tak ho hrál skoro každý, takže to bylo zcela 
normální. Navíc ho hrál i můj starší brácha, tak byli rodiče rádi, že nás 

najednou odvezli a měli aspoň na chvilku klid. A když rodiče nemohli, 
tak bylo super, že ve Vamberku působil a stále působí trenér Jarda 
Halamka, který vždy naložil většinu dětí z Potštejna a vozil nás do 
Vamberku na tréninky.

Co vaše ambice do budoucna?
Ambice jsem nikdy neměl moc vysoké. Ale momentálně bych rád 
podpořil Vamberk co nejvíce góly, abychom mohli v klidu dohrát zby-
tek soutěže.

Kde se vidíte za dvě, tři sezony?
 Určitě ve Vamberku.

Jaký je ve Vamberku tým?
 Řekl bych, že ve Vamberku máme velice dobrou partu. Takže,  
i když se teď výsledkově úplně nedaří, tak po zápase si téměř všichni 
sedneme a takticky to do rána rozebíráme (směje se).

Jak jste spokojeny s podmínkami, které v klubu jsou?
 Je tu výborné zázemí, dvě hřiště, přičemž hlavní je jedno z nej-
lepších v celém kraji. To myslím, že nám může závidět většina týmů 
z okolí. Takže za tohle patří velké díky našim suprovým správcům, 
panu Tobiškovi a Ptáčkovi, kteří se starají, abychom měli po každém 
domácím zápase kvalitní stravu.

Jaký herní styl je pro Vamberk typický?
 Pro Vamberk je hlavně typická hra na velkém hřišti, kde máme 
spoustu prostoru a času. Snažíme se hlavně o průnikové přihrávky 
na rychlé hráče, aby byla cesta k soupeřově bráně co nejjednodušší. 
Když se nedaří kombinačně, tak máme v bráně Jardu Klofandu, který 
má v noze granát a je schopný překopnout téměr celé hřiště a jsme 
opět tam, kde chceme být.

Dominik Palm

Jsem takové kladivo vepředu

MICHAL ŠROM, ÚTOČNÍK VAMBERKA
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MICHAL ŠROM
Narozen: 29. října 1996 v Rychnově nad Kněžnou
Hráčská kariéra:
• Vamberk • Častolovice • Rychnov nad Kněžnou



OFS Hradec Králové

OFS Náchod

OFS Rychnov nad Kněžnou OFS Trutnov

Memoriál Josefa Šurala
ve Vamberku 

- výběry OFS U17
Foto: fotbalfoto.cz

Petr Reichl (5x)
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Zvládá toho dost. Je členem výkonného výboru krajského 
svazu, starostou Velichovek, také trenérem jejich mužské-
ho týmu, členem vedení FK Jaroměř. Jiří Lebedinský i tak 
stihne oslavit čtyřicáté narozeniny...

Máte dost věcí na starosti. Jak stíháte?
 Ano, máte pravdu. Někdy je to opravdu těžké, ale zatím se mi to 
daří nějakým způsobem skloubit. Je mi však jasné, že v dlouhodoběj-
ším horizontu to takto možné není.

Jaroměř se drží u špice krajského přeboru. V čem je síla 
týmu?
 Možná použiji otřepanou frázi, ale řekl bych, že největší síla aktu-
álního týmu Jaroměře je v jeho partě - kabině. A pak zde jsou samo-
zřejmě zkušené individuality a opory v podobě Jirky Poděbradského, 
Rada Gorola a dalších.

Čekali jste to?
 Upřímně? Před sezónou jsem tomu věřil, neboť síla týmu je podle 
mě opravdu veliká. Jarní část už tak povedená není, ale to je přede-
vším díky aktuální šířce kádru. A dále se mi opět potvrdilo to, že po-
kud hrajete jarní část ,,jen tak”, když víte, že jste zachráněni, postoupit
taky nemůžete, bývá to pak někdy hodně složité a těžké.

Jaké budete mít ambice do dalších sezon?
 Ambice budou v Jaroměři, řekl bych, stále stejné. Hrát co nej-
více s odchovanci, přilákat do ochozů v Růžovce co nejvíce našich 
fanoušků a bavit se fotbalem. A samozřejmě, pokud by se to někdy 
v budoucnu vše potkalo a tým by bojoval o postup do vyšší soutěže, 
určitě bychom se tomu nebránili.

Je bydžovská Cidlina opravdu tak odskočený, jak se 
zdá?
 Pohybuji se v krajském fotbale již relativně dlouho, nejsem žádný 
statistik a možná se budu plést, ale nepamatuji si, kdy by byl nějaký 
tým takhle bodově, ale vlastně i výkonostně odskočen od ostatních 
týmů. Takže ano, aktuálně to tak, myslím, opravdu je.

Zkuste obecně zhodnotit úroveň soutěží. Jde dolů, jak 
se říká často?
 Často tyhle hlasy a názory slýchávám, možná tomu tak je. Ale dle 
mého názoru se tahle skutečnost strašně špatně porovnává. Mám tím 
na mysli to, jaká je vlastně úroveň fotbalu oproti fotbalu před deseti, 
či třeba dvaceti lety. Fotbal, stejně tak jiné sporty, se vyvíjí. Já osobně 
zastáncem tohoto názoru až tak nejsem. Když si vezmu, že po de-
fakto dvouleté pauze způsobené covidem se v krajských soutěžích 
objevila řada zkušených hráčů se zkušenostmi z vyšších soutěží, kde 
patřili k tahounům svých týmů (např.: Gorol, Karal, Moník, Pražák, 
Matějka a spousta dalších), tak si nemyslím, že úroveň krajských sou-
těží, resp. krajského přeboru je až tak špatná. Ale samozřejmě vím  
a plně respektuji, že se najde spousta argumentů proti a spousta ji-
ných názorů.

Jaká je situace v mládežnickém fotbale v klubu?
 Upřímně si myslím, že všichni čekali horší situaci. Co se týče po-
čtu dětí v našem oddíle, tak ta situace je stejná jako před covidem, 
možná dokonce i o něco lepší. Tak jako u ostatních týmů, tak i u nás, 
je možná tím největším problémem sehnat kvalitní trenéry, kteří mají 
ambice a chtějí něco dokázat. To je pro klub vždy to nejdůležitější.

Postupně rekonstruujete zázemí. V čem jste pokročili?
 Hodně věcí již bylo v nedávné době realizováno, například mon-
tovaná tribuna, částečná rekonstrukce vrchní části hlavní tribuny atd. 
Jako všechny sportovní kluby, tak i my bojujeme s penězi, kterých je 

JIŘÍ LEDEDINSKÝ, ČLEN VV KFS

Cidlina? Nepamatuju tak dominantní tým v přeboru
nedostatek. Navíc nebyl vypsán dotační titul ,,provoz a údržba”, takže 
do nějakých větších akcí se teď bohužel ani pouštět nemůžeme.

Co chystáte dál?
 Jako hlavní bod dalších chystaných věcí je výstavba nových ka-
bin a zázemí pro mládež. Projektová dokumentace je vlastně hotová  
a nyní se bude řešit případná dotace a samotná realizace. Situace 
je ale bohužel hrozně složitá a komplikovaná, a to hlavně vlivem ak-
tuální situace na stavebním trhu. Navíc ani případná získaná dotace 
nepokryje 100% výdajů na případnou realizaci, takže se musí řešit  
i další zdroje financování, což není v této době vůbec jednoduché. 
Tuto akci má kompletně na starosti člen výboru FKJ Jiří Klepsa, který 
zde odvedl a odvádí neskutečné penzum práce, za což bych mu chtěl 
tímto osobně poděkovat.

Pomáhal jste i v klubu ve Velichovkách. Jste spokojeni  
s jeho vývojem?
 Ještě stale pomáhám, neboť jsem se nechal nějakým záhadným 
způsobem přemluvit k trénování místního týmu mužů. Minulou a dob-
ře rozjetou sezónu nám zhatil bohužel covid. V té aktuální sezóně se 
pohybujeme opět na samotné špici tabulky a uvidíme, na co to po 
konci sezóny bude stačit. Jako starosta obce mám pak za úkol starat 
se o to, aby byl místní areál útulný, funkční a zkrátka v pořádku, což 
se myslím daří. Jinak má fotbalový oddíl TJ Velichovky svůj výkonný 
výbor, jehož členem nejsem a veškeré věci týkající se fotbalu si řeší 
místní výbor sám. Já jsem samozřejmě plně k dispozici tehdy, pokud 
mě někdo z výboru osloví.

Hradec je překvapením ligy. Čekal jste, že bude mít ta-
kovou sezonu?
 Určitě jsem to nečekal a myslím si, že se našlo opravdu jen pár 
optimistů, kteří by toto umístění, ale hlavně výkony od tohoto týmu 
očekávaly. Jako Východočech samozřejmě Hradci odmalička fan-
dím, i když jako slávistu mě nedávno Votroci zrovna moc nepotěšili.
(usmívá se)

Fotbal v kraji

Jiří Lebedinský je také trenérem Velichovek.. Foto: Archiv J. L.

Jiří Lebedinský. 
Foto: Archiv J. L.
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V dresu Chlumce nad Cidlinou kope Českou fotbalovou 
ligu. Pokud je zdravý a plně k dispozici, nechybí v základní 
sestavě. Talentovaný obránce Jakub Havel díky svým vý-
konům neunikl pozornosti klubů z vyšších soutěží. A jak 
sám přiznává, rád by dokázal, že má na víc. „Snažím se 
hrát tak, abych se mohl posunout,“ přiznává třiadvacetile-
tý stoper, jenž je odchovancem FC Hradec Králové.

Jakube, na jaře jste se výsledkově zvedli.
 Souhlasím, i když jsme mohli vytěžit mnohem více bodů. Výkony 
na to byly, ale máme před sebou ještě dost zápasů a já pevně věřím, 
že i z té naší pozice se přiblížíme k pátému místu.

Jaká je atmosféra v týmu a jaké jsou cíle do zbytku se-
zony?
 Každým bodem se nálada zlepšuje, i přesto, že nás dost lidí ode-
psalo. Já pořád věřím v to, že máme jeden z nejlepších týmů soutěže.

K týmu přišel nový trenér. Co se změnilo k lepšímu?
 Na tohle se moc nezaměřuji, snažím se soustředit pouze na sebe 
a na další zápas. Ale řekl bych, že se nám zlepšily vztahy v kabině.

Vy sám jste pevným článkem základní sestavy. Jak jste 
spokojený se svými výkony?
 Vždy je co zlepšovat. Po každém zápase sleduji zápas ze zázna-
mu a dívám se na to,
co by šlo zahrát lépe. Snažím se být na sebe více přísnější.

Co říkáte na dosavadní průběh ČFL?
 Je neuvěřitelné, jak moc je soutěž vyrovnaná. „B“ týmy mají vý-
hodu v tom, že jim chodí vypomáhat hráči z nejvyšší soutěže. Mně 
osobně to vyhovuje, mohu se tak s nimi porovnávat.

Proslýchalo se, že o vaše služby projevily zájem kluby  
z vyšší soutěže. Je to tak?
 Je to tak, proslýchalo se i o naší nejvyšší lize, ale covid vše zarazil. 
Já  se poté potýkal s dlouhodobými zraněními. Ale to vše je minulostí 
a já začínám znovu a snažím se hrát tak, abych se mohl posunout.

Co vaše plány do dalších sezon? Budou spojené  
s Chlumcem?
 Chlumec pro mě bude tým číslo jedna, ale už sám cítím, že je čas 
se posunout o level výš.

Co děláte mimo fotbalu? Je fotbal prioritou číslo jedna?
 Momentálně pracuji v Decathlonu jako poradce pro sportovní vy-
bavení. Jsem šťastný, že můžu hrát fotbal a dělat tak to, co mě baví.

Dominik Palm

Cítím, že je čas posunout se výše

JAKUB HAVEL, OBRÁNCE CHLUMCE

Jakub Havel, opora Chlumce.                  Foto: Martina Hegerová

JAKUB HAVEL
Narozen: 22. března 1999 v Opočně
Mateřský klub: FC Hradec Králové
Hráčská kariéra:
• FC České Meziříčí • MFK Nové Město nad Metují
• FC Hradec Králové • Olympia HK • FC Hradec Králové
• Meteor Praha • Chlumec nad Cidlinou



REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINYFOTBAL V KRAJI 13

Před zahájením letošního ročníku už bylo skoro jisté, že 
kvůli nedostatku hráčů přijde divizní TJ Dvůr Králové nad 
Labem o B tým. To by však nesměl zasáhnout za áčko stá-
le hrající Jiří Rejl, který má mimo jiné zkušenosti s finále 
UEFA Regions ’Cup z roku 2019. Ten uvedl mužstvo znovu 
do konkurenceschopného stavu a domluvil se s majitelem 
na zachování královedvorské rezervy.

Jak vidíte šance výběru Královéhradeckého kraje v blížící se 
kvalifikaci na UEFA Regions ’Cup?
 Musím přiznat, že si nemyslím, že by šance tohoto výběru byly nějak 
závratně vysoko. Může za to situace v mužstvech, ze kterých se tým z velké 
části skládá, kterými jsou Trutnov, Náchod, Dvůr Králové nad Labem, kdy 
všechna tato mužstva letos hrají v divizi o záchranu. Druhým důvodem je 
kvalita soupeřů, která je dle mých informací mnohem vyšší, než tomu bylo 
v roce 2019. Na druhou stranu tehdy také nikdo nečekal, že bychom mohli 
postoupit až tak daleko, takže nějaká šance tu určitě je.

Budete turnaj sledovat?
 Turnaj budu na dálku sledovat do té doby, dokud se jej bude účast-
nit výběr Královéhradeckého kraje, takže samozřejmě doufám, že až do 
konce. Pokud ale tento výběr vypadne, zřejmě nebudu mít důvod věnovat 
turnaji nějakou větší pozornost.

Co byste letošním účastníkům, jako matador z finálového ta-
žení v roce 2019, poradil?
 Předpokládám, že jádro týmu bude podobné jako v roce 2019, takže 
chlapi moc dobře vědí, co vedlo k úspěchu. Myslím si, že to opět bude  
o dobré partě, týmovém duchu, nasazení, bojovnosti i o troše štěstí, které 
každý tým potřebuje. S tímto přístupem je vždycky možné se měřit i s kva-
litativně lepšími týmy.

Hradecké fotbalisty čeká výběr Středočeského kraje, za kte-
rý je nominováno také mnoho vám z divize dobře známých 
fotbalistů z Kolína, Čáslavi či Poříčan. Jsou tyto týmy svým 
způsobem hry nějak specifické? Co by na ně mohlo platit?
 Jedná se o mužstva, která se snaží hrát líbivý fotbal, mají technicky, 
rychlostně i silově velmi kvalitní hráče, proti kterým je velmi těžké se pro-
sadit. Podle mě u nich fungují automatismy, které tito hráči získali již v mlá-
dežnických kategoriích, jelikož již v této době hráli vyšší soutěže v klubech 
s vyššími ambicemi. Myslím, že by na ně mohlo platit to, co jsem uváděl  
v předchozí odpovědi. Bude třeba vycházet ze zabezpečené obrany, tvrdě 
dřít a případné naskytnuté příležitosti proměnit.

Jak zpětně hodnotíte svou zkušenost s turnajem?
 Byla to parádní jízda. Ačkoliv jsem se z důvodu zranění nezúčastnil 
všech zápasů, tak i zpětně mnohokrát děkuji trenérům za to, že mi dali dů-
věru a mohl jsem se zúčastnit závěrečné fáze turnaje. Byl to zážitek, který 
si člověk bude pamatovat do konce života.

Vedle působení v divizním týmu Dvora Králové nad Labem 
máte momentálně na starosti místní B tým. Jak jste se k tré-
nování dostal?
 Tak trochu jako slepý k houslím (usmívá se). Určitě jsem neměl v plá-
nu, že bych začal trénovat v době, kdy ještě relativně aktivně hraji. Bohužel 
situace s béčkem byla taková, že bylo málo hráčů a dospělo to až k tomu, 
že béčko u nás mělo být zrušeno. S tím jsem se nedokázal smířit a pře-
mluvil pár kamarádů, aby za nás šli hrát. To však samo o sobě nestačilo, 
termín pro přihlášení mužstva do soutěže se blížil a já věděl, že nebude  
v našich silách sehnat trenéra. Z tohoto důvodu jsem tehdy majiteli našeho 
klubu panu Karadzosovi navrhl, že bych béčko převzal já a slíbil jsem mu 
také, že bude k dispozici dostatek hráčů, abychom byli ostatním důstoj-
ným soupeřem. Pan Karadzos s tím souhlasil a nakonec se mužstvo do 
soutěže přihlásilo. Musím samozřejmě panu majiteli poděkovat za důvěru 
a zároveň musím poděkovat i všem ostatním, kteří se zasadili o to, aby ne-
došlo ke „zrušení“ béčka, jelikož se na tom podílelo více lidí včetně hráčů.

JIŘÍ REJL, STOPER DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM

K béčku jsem přišel trochu jako slepý k houslím

Vytyčil jste si s béčkem nějaký cíl?
Prvním cílem bylo béčko stabilizovat, aby byl dostatek hráčů na tréninky 
i zápasy. To se dle mého názoru povedlo. Druhým postupným cílem bylo 
zajistit, abychom hráli hezký fotbal, který bude nás i diváky bavit. I to se  
v rámci možností zdařilo. Třetím cílem pak bylo vytvořit zázemí pro to, aby 
se mohli hráči postupně zlepšovat, aby byli přínosem i pro A tým. Tento 
cíl zůstal prozatím nenaplněn. Na druhou stranu však někteří hráči A týmu 
výrazně vypomohli při personálních krizích a už jen pro to je dobře, že 
béčko existuje.

Je šance, že po ukončení aktivní kariéry se do trénování vrh-
nete naplno a budete chtít působit třeba i u A týmu?
Než jsem převzal béčko, tak jsem si říkal, že bych mohl jednou trénovat 
naplno. Postupem času mě to nadšení opouští, jelikož je to časově i psy-
chicky poměrně náročné. Většina hráčů v dnešní době přistupuje k fotbalu 
poněkud jinak, než tomu bylo v minulosti. Zodpovědnost vůči týmu není 
na takové úrovni, hráči mají jiné zájmy a možnosti, což vede k tomu, že je 
obtížné vůbec zajistit dostatečný počet hráčů na tréninky a zápasy.

Asi tomu nepomohla ani pandemie koronaviru, že?
Přesně tak. Spousta lidí si při ní uvědomila, že je možné a pro někoho 
i lepší trávit čas jiným způsobem, než hraním fotbalu. Z těchto důvodů 
si nyní nedokáži představit, že bych působil u A týmu v pozici hlavního 
kouče. Na druhou stranu si čím dál víc říkám, že by mně spíš vyhovovala 
pozice asistenta trenéra.

Jak vás berou hráči, se kterými jste několik let hrál a najed-
nou jim udílíte pokyny?
Tak samozřejmě je jiné, když béčko trénuji já, než když by jej trénoval starší 
trenér odjinud. V týmu se snažím zachovat přátelskou atmosféru, jelikož se 
s klukama vídáme i mimo hřiště. Dovolím si říct, že mě respektují. Někdy 
se stane, že toho začne někdo zneužívat, takže umím i zvýšit hlas. Když se 
mi něco nelíbí, je mi celkem jedno, jestli se s tím hráčem znám deset let, 
nebo deset dní.

Za svou kariéru jste hrál jen ve Dvoře Králové nad Labem. Do-
kážete si vůbec představit hrát nebo trénovat někde jinde?
Na vyšší úrovni si neumím představit, že bych hrál někde jinde než ve Dvo-
ře. Až nastane situace, kdy si řeknu, že nejsem přínosem ani pro béčko, 
tak si dokáži představit, že bych hrál nižší soutěž v některém z okolních 
týmů, napadá mě třeba Libotov. Záležet bude především na tom, jestli toho 
ještě budu zdravotně schopen. Pokud jde o trénování, tak v tuto chvíli si to 
představit nedokážu, ale kdo ví, jak to uvidím po skončení aktivní kariéry.

František Ježek

Jiří Rejl (stojící nad hráčem) nikdy nehrál za jiný tým než za Dvůr 
Králové.                    Foto: Archiv J. R.
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Podle zkušeného trenéra dorostu Týniště nad Orlicí jsou 
kvalitní tréninky alfou a omegou v práci s mládeží. Ačkoli 
mají v Týništi problém se zraněnými, nachází se jejich do-
rostenecké mužstvo ve středu tabulky Premier Steel kraj-
ského přeboru dorostu U19. O motivaci mají dorostenci 
postaráno, jelikož jejich mužskému A-týmu se nebývale 
daří a do některých zápasů jsou sami nasazováni.

A tým Týniště je v 1. A třídě momentálně druhý. Přenáší 
se nějak euforie od mužů ido dorostu?
 Rozhodně. Například tím, že si muži dorostence vytahují, aby za ně 
chodili hrát. Trenér A mužstva dává hodně šancí dorostencům.

Jak často pomáhají dorostenci v boji o postup mužů do 
krajského přeboru?
 Záleží na okolnostech. Občas když je mužů málo, mají například 
hodně zraněných, tak dorostenci chodí zaskakovat.

V tabulce jste na pátém místě. Panuje s vaším umístě-
ním spokojenost?
 Rozhodně spokojení nejsme. Podzim byl o mnoho lepší, ale tím, 
že nejsme kompletní, máme nějaké zraněné hráče, tak to úplně ideální 
není.

Kolik máte momentálně hráčů na marodce?
 Momentálně jsou to tři hráči, ale je to vesměs všechno dlouhodo-
bé. Od prvního jarního zápasu jsme ještě nehráli kompletní.

Co vašim svěřencům kromě zdraví momentálně nejvíce 
schází?
 Nejvíce nás trápí vypouštění závěrů zápasů. Teď se nám několikrát 
stalo, že jsme třeba vedli 1:0 a soupeř v 93. minutě vyrovnal na 1:1. Teď 
ve Vrchlabí znovu. Tři minuty před koncem jsme dostali gól. Jedno-
značně konce zápasů nezvládáme.

Jak dlouho se věnujete trénování?
 Čtyřicet let.

Změnil se za tu dobu nějak přístup mladých fotbalistů  
k tréninku?
 Všechno to záleží jen na trenérovi. I mně se občas stane, že kluci 
nepřijdou, ale základ je dělat kvalitní tréninky a hráče správně motivo-
vat. O tom to všechno je.

Co vám pomáhá hráče motivovat při tréninku?
 Motivovaní jsou třeba tím, že mají šanci hrát za A tým nebo B tým. 
Přístup hráčů je v tomto dobrý.

Musíte kluky na hřišti někdy uklidňovat?
Občas se to stává (směje se).

František Ježek

EDUARD CÍNA, TRENÉR DOROSTU TÝNIŠTĚ N. O.

Přístup kluků se odvíjí od kvality tréninků

Dorostenci z Týniště (v zeleném) v zimě porazili v přípravném 
turnaji Jaroměř.    Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

Letos mají dorostenci v Týništi o motivaci extra postaráno. 
    Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

Zranění letos trápí mnoho týmů a nevyhnuly se ani Týništi.  
   Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek



Galavečer krajského
fotbalu - Náchod

Foto: Lubomír Douděra (10x)
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se v roce 1992 vrátil pod lízátka a s vrcholovým fotbalem skončil  
v roce 1994.
 Následovala bohatá trenérská dráha, která započala u mlá-
deže v FC Hradec a Olympii Hradec. U dospělých pak působil 
postupně v těchto klubech: Deštné, Náchod, Kostelec n. O.,  
Lokomotiva Hradec, Miletín, Lázně Bělohrad, Nový Hradec, sedm 
let v Roudnici a nedávno se vrátil do hradeckého Lokálky, kterou 
vede v krajské 1. A třídě.
 Milan Frýda je nejen hráčskou, ale rovněž i trenérskou legen-
dou, jak řekl, jeho přáním je aby jeho svěřence fotbal bavil. 

Martin Firbacher: 
Trenér desetiletí kategorie mládež

 Martin Firbacher, držitel trenérské licence UEFA A, začal tré-
novat ve svých 25 letech v roce1998 u mužů v Lovčicích, o rok 
později nastupuje do RMSK Cidlina Nový Bydžov, kde s několika 
přestávkami působí dodnes.
 V trenérské kariéře prošel týmy Lovčic, RMSK Cidlina, FK 
Nový Bydžov, Sokola Milíčeves, FC Hradec Králové a v neposled-
ní řadě i domovského FK Chlumec nad Cidlinou, kde působí ve 
funkci předsedy klubu a také jako trenér minipřípravky. Zde mu 
pomáhají manželka se synem Filipem, oba držitelé trenérské  
licence C.
 Během let trénoval celou řadu nynějších ligových hráčů jako 
např. Václav Pilař, Jan Hanuš, Roman Valeš nebo Aleš Hruška. 
Oba synové působí také v ligových klubech. Starší Filip je v sou-
časnosti na hostování z FC Hradec Králové v Chrudimi a mladší
Martin hraje za FK Pardubice U 17. Oba působí v mládežnických 
reprezentacích.

16

11. ročník Galavečera Královéhradeckého krajského 
fotbalového svazu se konal v Náchodě, mezi oceně-
nými byla řada osobností z OFS Hradec Králové, a tak 
přinášíme jejich charakteristiky.

Stěžery: Fotbalová obec roku

 TJ Sokol Stěžery zastřešuje 150 registrovaných členů v 8 ka-
tegoriích od minipřípravky až po muže, kteří v aktuálním ročníku 
poprvé v historii hrají krajskou soutěž, konkrétně 1. B třídu. 
 Stěžery si zakládají na dobré práci s fanoušky. Jsou aktivní na 
sociálních sítích, vydávají zápasový zpravodaj a zapojují se i do 
charitativních projektů. Výsledkem je nadstandardní divácká ku-
lisa, natočený medailonek Českou televizí do pořadu Náš fotbal 
a nyní i ocenění fotbalové obce roku v rámci Královéhradeckého 
KFS.
 Díky úzké spolupráci a podpoře obce se v posledních letech 
výrazně zlepšila kvalita travnatých ploch v areálu hřiště.
 Dalším, a to zcela aktuálním počinem spolupráce s obcí Stě-
žery, je výrazný finanční příspěvek na rekonstrukci hráčského zá-
zemí a tribuny pro diváky. Stěžery tak fotbalem doslova žijí.

Milan Frýda: 
Trenér desetiletí kategorie muži

 Milan Frýda v Hradci Králové fotbalově vyrostl, začínal v mlad-
ších žácích Spartaku a přes všechny věkové kategorie se prokou-
sal až do A týmu. V té době byl součástí slavné sestavy Klička, 
Kotal, Frýda, Pečenka, Hůlka, Kubík a řada dalších.
 Díru do světa udělal až v pražské Slavii, resp. ve švýcarském 
klubu Lausanne Sports. Reprezentoval rovněž naší republi-
ku, start má i v olympijském výběru a za ČR „21“ dal 5 branek,  
v lize odehrál 161 utkání a dal 16 gólů. Na sklonku hráčské kariéry 

Ceny pro Hradec Králové

Galavečer přinesl ocenění pro OFS Hradec Králové
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František Dejnožka: 
Cena Jana Modřického

 S fotbalem začínal ve Spartaku Hradec Králové, kde prošel 
mládežnickými kategoriemi. Fotbalové základy získal u trenérů 
Silbernágla, France a tehdy začínajícího Ladislava Škorpila, zná-
mé trenérské legendy.
 Dalších 25 let fotbalu bylo spjato s Novým Hradcem Králové. 
Po znovuobnovení fotbalového klubu ve Vysoké nad Labem se 
angažuje jako člen výboru FK Vysoká n. L. a působí zde dodnes. 
Současně vykonával dvě volební období funkci předsedy revizní 
komise Okresního fotbalového svazu Hradec Králové.
 Povolání lesník a dřevař je současně jeho koníčkem. V hájov-
ně, kde vyrůstal, žije dodnes. Je považován za znalce moravských 
vín a českého humoru. František Dejnožka a fotbal to jsou doslo-
va spojité nádoby.

Radoslava Kozlovská: Zvláštní cena 
Královéhradeckého KFS
 Významnou trenérskou a funkcionářskou osobností ve městě 
pod Bílou věží je Radka Kozlovská. Jako hráčka působila praktic-
ky po celou dobu v jednom týmu, jeho název několikrát změnil, za 
hradeckou Slavii hrála 1. fotbalovou ligu žen.
 Od začátku 80. let se již více věnovala trénování a současně 
i funkcionářské činnosti. Dlouhých 40 let tak působila ve Slavii 
Hradec, nejdříve jako hráčka, později trenérka a od konce 80. let 
se zaměřila na vybudování kompletní mládežnické základny dívčí
kopané.
 Její další kroky vedly do Sokola Třebeš, kde se postupně po-
dařilo rozšířit bohatou mládežnickou základnu o děvčata, která  
v současné době úspěšně hrají soutěže Fotbalové asociace ČR, 
a tak třebešské fotbalistky patří k nejlepším v republice. Sokol 
Třebeš pro ni přinesl neuvěřitelný záběr jako sekretářka celého 
klubu a trenérka dívčích týmů.
 Zatím nesplněným přá-
ním je, aby se v televizi zařa-
zovaly také výsledky a přeno-
sy utkání kopané žen. Radka 
Kozlovská, která zanedlouho 
oslaví významné životní jubi-
leum, byla oceněna za dlou-
holetou trenérskou činnost 
Českým olympijským výbo-
rem a od OFS Hradec Králo-
vé převzala ocenění Hradec-
ká fotbalová osobnost.

Lubomír Douděra



Ve slávistickém areálu v Orlické kotlině se odehrál další z turnajů 
minipřípravek 2015 a mladších organizovaných OFS Hradec Králové a 
hraným v počtu hráčů 4+1. Své další zápasy sehrály opět dva týmy U7 
školičky Slavia KIDS (na snímku), které se utkaly s dětmi z FK Vysoká 

nad Labem a FK Černilov. Foto: FC Slavia

Turnaj minielévů OFS Hradec Králové v Roudnici proběhl v pohodě a za 
nadšení všech hráčů i mohutného povzbuzování diváků. Na společném 

snímku týmy Roudnice a Nový Hradec. Foto: Tomáš Rejl

Sokol Malšovice, tradiční účastník JAKO I. B třídy.
Foto: Miloš Kittler

Třebeš B míří do AM Gnol I. A třídy. Foto: Miloš Kittler

V Lize gentlemanů OFS Hradec Králové se poměřili
Nový Hradec a Policie ČR. Foto: Josef Horáček

Týniště nad Orlicí, špičkový tým AM Gnol I. A třídy. Foto: Miloš Kittler

Lázně Bělohrad se pohybují v dolní části tabulky I. A třídy. Foto: Miloš Kittler

V rámci jarní okresní soutěže OFS Hradec Králové se ve Vysoké nad 
Labem uskutečnilo další kolo turnajů minipřípravek (ročník 2015/2016) 
za účasti FK Vysoká n. L., dvou týmů Slavie Hradec Králové a TJ Sokol 

Stěžery. Foto: FK Vysoká




