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Chlumce nad Cidlinou a Roudnice.
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Postup unikl až ve finále
Na konci května se v Holicích uskutečnil semifinálový turnaj nově vznik-
lé soutěže FAČR Memoriál Josefa Šurala v kategorii U17. Představily se 
na něm krajské výběry Pardubického KFS, Královéhradeckého KFS, 
Libereckého KFS a KFS Vysočina.
Na precizně připravených hřištích předvedly všechny týmy velmi dob-
ré výkony, včetně individuálních. Utkání měla náboj a nasazení, bylo 
vidět, že postup do finále tohoto turnaje v Praze na Strahově je velkou 
motivací.
Postup si nakonec vybojoval domácí Pardubický KFS ve finálovém 
derby utkání, výběr Královéhradeckého KFS tedy nakonec obsadil  
2. místo.

Postup unikl až ve finále
Stará garda opočenského Spartaku si pozvala k charitativnímu zápasu 
tým Real Top Praha. Vedle komentátora Jaromíra Bosáka za soupeře 
nastoupili i Východočeši Radim Holub, Ivo Ulich a Marek Kulič.

Foto: Markéta Vlachová

MEMORIÁL JOSEFA ŠURALA

SLÁVA V OPOČNĚ
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Zápas pokutových kopů ovládly Libčany. Kohouti se v Ho-
řicích stali vítězi Poháru hejtmana, ve finále udolali po roz-
střelu favorizovanou Slavii. Ve hře padly z penalty tři ze čtyř 
gólů. Vítěze nezastavil ani fakt, že od 37. minuty hráli bez 
vyloučeného brankáře Rolejčka.

 Velmi slušná divácká návštěva viděla na „Gothardě“ od začátku 
zápasu tlak favorizované Slavie, který byl korunován již ve 3. minutě 
gólem z penalty po ruce domácího hráče, tu Krotil proměňuje – 0:1.

 Domácí se od začátku spoléhali na brejky, když jeden takový jim 
vyšel ve 14. minutě a Mokrý se nemýlil – 1:1. Neustálý tlak Slavie po-
kračoval i nadále a výsledkem toho byl další závar v domácím vápně, 
druhá penalta, vyloučení domácího brankáře a pro domácí vzhledem 
k personální situaci a dosavadnímu vývoji zápasu téměř neřešitelná 
situace, Krotil penaltu ve 40. minutě opět proměňuje – 1:2.

 Druhý poločas se domácí soustředili na pozornou obranu, hosté 
sice dobývali domácí branku, ale bez vyložených šancí. Asi největ-
ší šanci na definitivní tečku měl na noze v 70. hostující útočník po 
prudkém centru Krotila, domácí Rompotl ale dokázal odkopnout míč  
v poslední chvíli na roh.

 Když už se zdálo, že si hosté vítězství pohlídají, přišla 81. minuta  
a po závaru v hostujícím vápně ruka hráče Slavie a penalta i na druhé 
straně. Tu se štěstím proměňuje domácí Libřický – 2:2. Slavie vrhla 
všechny síly do útoku, ale obrana Libčan v čele s Tošovským odolala 
a šlo se tedy do penalt.

 V penaltách prokázaly pevnější nervy a asi i zkušenost domácí 
hráči a mohla tak vypuknout veliká radost na straně Libčan a smutek 
na straně Slavie.

Text a foto: Lubomír Douděra

SK Libčany – FC Slavia Hradec Králové 3:2P (1:2)
Branky: 14. Mokrý, 81. Libřický (p.k.) – 3. Krotil (p.k.), 40. Krotil (p.k.). 
ŽK: 40. Rompotl, 64. Libřický – 11. Pečenka, 76. Kosař, 80. Šolc,  
90. Zbořil. ČK: 37. Rolejček. Rozhodčí: Stieber, Filip, Horský.  
Diváků: 420

SK Libčany: 
Rolejček – Studýnka, Rompotl, Mařas (K), Novotný – Tyrych (39. To-
šovský), Chromek, Havrda, Libřický, Voda – Mokrý.

FC Slavia Hradec Králové: 
Mašek – Šejvl (69. Kundrt), Kabeláč (46. Málek), Strasser, Štipák  
– Krotil, Mates, Šolc (K) Kosař (81. Zbořil) – Pečenka, Řezáč (69. Lán).

FINÁLE POHÁRU HEJTMANA

Libčany triumfovaly i v deseti. Pomohly jim penalty
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Jak zápas hodnotil asistent Jan Míl?
 „Vzhledem k situaci divizních týmů jsme se s trenérem Dvořákem 
rozhodli, že žádnou přípravu tentokrát absolvovat s výběrem KFS  
nebudeme a necháme klubovým trenérům k dispozici všechny hráče 
na přípravu k divizním utkáním o důležité body.
 Sestavili jsme širší kádr cca třiceti hráčů, v němž už z věkových 
důvodů chyběla řada opor úspěšného týmu z roku 2019. Jako vítěz 
poslední tuzemské kvalifikace jsme byli v letošním ročníku zařazeni 
do čtvrtfinále a čekali na soupeře. Tím se stal výběr Středočeského 
kraje, takže bylo jasné, že nás nečeká nic jednoduchého.
 V užší nominaci ke čtvrtfinálovému utkání nakonec zůstalo, i kvůli 
zdravotnímu stavu, z minulého týmu pouze pět hráčů. Mužstvo bylo 
tedy výrazně obměněno a omlazeno.
 Hodnotit samotné utkání lze ze dvou pohledů. Porážkou na poku-
tové kopy naše účinkování v kvalifikaci Region‘s cupu bohužel skon-
čilo a úspěch v podobě postupu do evropské kvalifikační skupiny, 
tentokrát s výběry Walesu, Švédska a Severního Irska, se tedy opako-
vat nebude.
 Mrzí to hlavně z toho důvodu, že jsme byli v utkání lepším  
a nebezpečnějším mužstvem. Obrana v čele s brankářem Balážem  
a stoperem Škodou s přehledem odvracela útočné pokusy domá-
cích, ve středu hřiště odvedli spoustu práce Knap s Brichem a útočná 
dvojice Malý – Bekera byla s postupem času stále nebezpečnější.
 V průběhu utkání jsme si vytvořili dostatek vyložených branko-
vých příležitostí, abychom toto utkání zvládli v normální hrací době, 
ale bohužel jsme vedení 1:0 navýšit nedokázali. Za své neproměněné 
šance jsme byli v nastaveném čase potrestáni vyrovnávací brankou  
a v penaltovém rozstřelu prokázali domácí hráči větší kvalitu a pev-
nější nervy.
 Potěšující ale bylo, jakým způsobem hráči utkání odehráli a jak se 
prezentovali mladíci Macek, Bekera, Štěpánek a Drobný. Pokud muž-
stvo zůstane pohromadě a bude mít chuť prát se o výsledek, nemu-
sí být v dalších letech účast v evropské kvalifikační skupině pouhou  
iluzí.

(fvk)
Foto: Michal Pavlík

REGION’S CUP

Postup unikl v poslední minutě a rozstřelu



„Od Slavie se lišíme v týmovosti. Většina týmu jsme odchovanci,“  
vyjmenovává rozdíly mezi dvěma nejlepšími celky MIACOM kraj-
ského přeboru sezony 2021/22 krajní obránce Filip Drobný, který 
prošel mládežnickými kategoriemi v Liberci a nyní netrpělivě vyhlíží 
příští ročník divize, od které, jak sám říká, neví, co očekávat. 

RMSK Cidlina Nový Bydžov – vítěz krajského přeboru 
mužů. Jak vám to zní?
 Zní to skvěle. Dali jsme si to za cíl už minulou sezonu, kdy  
to bohužel nevyšlo. O to víc je to teď sladší.

Jaké byly oslavy?
 Oslavy proběhly hned po zápase se Slavií a bylo to super. Bylo to 
spontánní, a proto si myslím, že ty pravé oslavy ještě budou pokračo-
vat s předáním poháru.

Titul jste si zajistili v zápase s hradeckou Slavií, která 
byla celou sezonu vaším největším konkurentem. Bylo 
to o to speciálnější?
 V kabině jsme si na začátku jara říkali, že by to bylo super rozhod-
nout právě v tomto zápase. A myslím si, že to je o to cennější.

Ještě po podzimní části byl mezi vámi a Slavií jen velmi 
malý bodový rozdíl, avšak na jaře jste je nechali daleko 
za sebou a slavíte titul tři kola před koncem. Čím si to 
vysvětlujete?
 Dokázali jsme zvládnout klíčová utkání jako například s Třebší, 
Policí nebo Jičínem. To si myslím, že bylo stěžejní. A potom samozřej-
mě vzájemný zápas se Slavií, který jsme dokázali zvládnout lépe.

V čem se Cidlina od Slavie, podle těch vašich dvou vzá-
jemných zápasů, nejvíce liší?
 Lišíme se od Slavie jednoznačně v týmovosti. Jsme tady takový 
rodinný klub a většina týmu jsme odchovanci. Víme, co to pro nás 
znamená, a víme, proč to děláme. V důležitých momentech a zápa-
sech jsme se dokázali semknout a táhnout za jeden provaz.

Jakou zásluhu měl na tom všem váš trenér Petr Průcha?
 Trenér Průcha hraje v týmu velkou roli jako každý z trenérů. Ať už 
jako trenér, tak jako servisman. V trénincích i v servisu, který mám 
poskytuje, do toho dává maximum, a proto je to tolik znát. Nehledě 
na to, že většinu týmu nás trénuje již od žáků.

Servisman? Co tím myslíte?
 Zkrátka, že se nám snaží dopřát ten nejlepší možný servis. Vířivku, 
masáže, bazén a podobné.

Během sezony dal šanci mnoha mladým hráčům, jak si 
sedli v kombinaci s jádrem týmu?
 Celkově máme poměrně mladý a pohodový tým, a proto je snažší 
mezi nás zapadnout.

Příští sezonu jdete do divize. Jaké máte ambice?
 Ambice jsou samozřejmě podávat co nejlepší výkony a vyhrávat 
co nejvíce zápasů. Osobně nevím, co mám od divize čekat, takže se 
budeme snažit hrát co nejlépe a umístit se také co nejlépe.

Očekáváte v týmu příchod nějakých posil na příští  
sezonu?
 Nějaké posily by se určitě hodily, ale zatím o žádných nevím.

FILIP DROBNÝ, OBRÁNCE CIDLINY NOVÝ BYDŽOV

V kabině jsme si říkali, že by bylo super rozhodnout se Slavií
Sám jste prošel několika mládežnickými kategoriemi  
v Liberci. Těšíte se, že si příští sezonu opět zahrajete 
fotbal na vyšší, než „jen“ krajské úrovni?
 Těším se moc. Je to zase o krok vyšší úroveň fotbalu, což je super. 
Když jsme se z Liberce s Pavlem Pokorným a Ondřejem Špinkou 
vraceli do Cidliny, tak jsme chtěli, aby tady divize už byla, ale myslím 
si, že nelitujeme. Máme kvalitní mančaft a ještě k tomu jsme si to sami 
vykopali, takže se na to těším moc.

František Ježek

Tým Nového Bydžova si příští sezonu zahraje divizi.   
          Foto: archiv FD

Filip Drobný už se těší na vyšší úroveň fotbalu.  Foto: archiv FD

Část mistrovských oslav už proběhla po zápase se Slavií.  
           Foto: archiv FD
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Sice zbývá odehrát ještě dvě kola v MIACOM krajském přeboru 
mužů, ale jedno je již jisté. Fotbalisté hradecké Slavie nenaplnili 
předsezonní ambice a skončili na druhém místě. Podle ofenzivního 
záložníka sešívaných Martina Kosaře chyběla k úspěchu větší vůle 
po vítězství a klid v zakončení.

Po podzimní části jste v tabulce Cidlinu měli na dostřel 
před sebou, ale ta během jara navýšila náskok na sou-
časných patnáct bodů a oslavila titul tři kola před kon-
cem. Co se od podzimu tak razantně změnilo?
 Neřekl bych, že se něco změnilo. My jsme jen nezvládli zápasy, 
které jsme měli.

Co vám k úspěchu chybělo a Cidlina to měla?
 Zlomit některé zápasy na naši stranu, větší klid v zakončení  
a taky větší vůle po vítězství.

Která vaše ztráta podle vás o titulu rozhodla?
 Konkrétně nedokážu říct, která ztráta to byla. Jak jsem již říkal, 
my jsme nezvládli více zápasů a Cidlině jsme to tím pádem ulehčili  
a gratuluju jim.

Titul si Cidlina zajistila právě ve vzájemném zápase  
s vámi. Bylo to o to trpčí?
 Myslím si, že kdyby Cidlina nevyhrála s námi, tak by stejně zvládla 
zapas s Kostelcem, jak se stalo.

Plánujete příští sezonu opět útočit na titul?
 Každá sezona je jiná, ale pokud to jen trochu půjde, tak samozřej-
mě že ano.

Co pro to budete muset udělat, aby to neskončilo jako 
letos?
 Na našem herním stylu se nic měnit nebude, takže pořádně  
potrénovat přes letní přípravu. A potom když vše přeneseme do zápa-
su a budeme makat, tak výsledky přijdou.

S pouhými třiadvaceti obdrženými brankami máte nej-
lepší obrannou bilanci v soutěži. Je tohle něco, na čem 
byste do budoucna chtěli stavět?
 Třiadvacet obdržených branek není moc, takže budeme chtít  
bránit stejně, ne-li ještě líp.

MARTIN KOSAŘ, ZÁLOŽNÍK SLAVIE HK

Nezvládli jsme zápasy, které jsme měli. Cidlině jsme to ulehčili

Druhé místo už máte zajištěné. Je to pro vás možnost  
v zápasech vyzkoušet i nějaké nové věci. Využijete ji? 
Co budete zkoušet?
 Určitě chceme ty dva zbývající zápasy zvládnout a vyhrát, jestli 
budeme něco zkoušet, je otázka na trenéry, ale jak jsem řekl, chceme 
oba zápasy vyhrát.

Po dvou letech narušených covidem konečně spěje  
sezona ke kompletnímu dohrání. Jaké to ve vás vzbuzu-
je pocity?
 V předchozích dvou letech to prostě tak bylo, s tím nikdo nic udě-
lat nemohl, nařízení kvůli covidu byla, jaká byla a teď je jedině dobře, 
ze se sezóna odehrála celá.

František Ježek

Martin Kosař (v červenobílém) v zápase s Libčany.   
          Foto: Aneta Mrkvičková

Martin Kosař chce příští sezonu znovu bojovat o titul.   
 Foto: Aneta Mrkvičková



Spartak Rychnov nad Kněžnou, tým mladší přípravky.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

V Dahasl krajském přeboru starších žáků podlehl celek 
SK Babí/TJ Sokol Zábrodí týmu FK Jaroměř/TJ Velichovky 2:4.

Foto: fotbalfoto.cz - Zdeněk Hrobský

V Drana krajském přeboru starších přípravek prohrála TJ Dvůr Králové 
s FC Vrchlabí 4:8. Foto: fotbalfoto.cz - Renata Jírová

V krajském přeboru starších žáků remizoval doma SK Miletín/FKM
Javorka s FK Kostelec n. O./AFK Častolovice 3:3.

Penaltový rozstřel zvládli lépe hosté.
Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová

Mladší přípravka SK Solnice.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Společenství Velešov Doudleby/TJ Sopotnice, tým mladší přípravky.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

V krajském přeboru starších žáků porazil FK Jaroměř/
TJ Velichovky TJ Rasošky 3:1. Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

V Nechanicích se konaly venkovní přebory výběrů okresních svazů kate-
gorie U9. Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl
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Naplnili předsezonní ambice. A to naprosto bezezbytku. Fotbalis-
té Solnice propluli letošní sezonou AM Gnol 1. A třídy suverénním  
způsobem a s předstihem si zajistili titul a vytoužený postup do 
krajského přeboru. Spokojenost pochopitelně neskrývá ani hlavní  
trenér mužstva Pavel Potužník, který zaznamenal největší úspěch 
své kariéry. „Kluci pochopili, co po nich chceme,“ říká třiapadesá-
tiletý kouč.

Z pohledu trenéra asi snová sezona, že?
 Ano, dařilo se, vyhrávalo se a hlavně se nám vyhýbala zranění.

Asi těžko hledat negativa. 
 Když z 26 zápasů ztratíte čtyři body, těžko hodnotit sezonu jinak 
než kladně.

V čem měl tým nejvíce navrch? 
 Podařilo se nám mužstvo během covidové pauzy vhodně doplnit. 
Kluci pochopili, co po nich s kolegou Jirkou Židíkem chceme, a na 
hřišti to pak bylo znát. Ale hlavně absolvovali opravdu těžkou zimní 
přípravu, a to byl základ pozdějších výsledků.

Vsítili jste už 100 branek a jen třináct inkasovali. Svědčí 
to o vyváženosti mužstva?
 Na obranné fázi jsme před sezonou hodně zapracovali. Kluci  
odehráli celou sezonu v obraně skoro ve stejném složení, zvykli si 
na sebe a třináct inkasovaných gólů je toho důkazem. Nesmím však 
zapomenout ani na zbytek týmu, který klukům v obraně hodně pomá-
hal. A 100 vstřelených gólů? To je výsledek ať už fyzické či individuál-
ní převahy našeho týmu při získání míče a hře dopředu.

Jde o nejlepší sezonu ve vaší trenérské kariéře?
 Ano, vzhledem k tomu, že jde o postup do přeboru, stavím to 
výše, než postup do 1. B třídy při mém trenérském působení ve Vam-
berku.

Jaký máte k Solnici vztah. Plánujete zde setrvat?
 V Solnici jsem spokojený. Poznal jsem tu spoustu nových  
a bezvadných lidí. Šéf klubu (Milan Seidl) je snad s výsledky a před-
váděnou hrou spokojený, takže pokračujeme s Jirkou Židíkem dál 
(usměje se).

Pokukujete už po krajském přeboru, kde budete působit 
v příští sezoně?
 Jestli máte na mysli umístění týmu v krajském přeboru, tak asi 
nikdo nechce hrát o záchranu. Ale vzhledem k hráčské kvalitě, která v 

Solnici je, připravíme tým v létě tak, abychom se pohybovali v popředí 
tabulky.

Co čekáte od vyšší soutěže?
 Určitě fyzicky náročnější zápasy.

Proběhly už nějaké oslavy postupu?
 Oslavy proběhnou 5. června po zápase s Třebechovicemi, kde 
posedíme, popijeme a večer všichni odjíždíme do Prahy na zápas 
ČR vs. Španělsko. Ale to hlavní přijde 11. června, kdy náš klub slaví 
90 let od založení a pořádá slavnostní galavečer, kde náš postup do 
krajského přeboru náležitě a svědomitě zapijeme.

Plánujete tým posílit? Jaké má Solnice obecně ambice 
do budoucna?
 Co se týče posil, tak je vše v jednání, ale rádi bychom mužstvo na 
třech místech doplnili. Pokud se nám podaří mužstvo vhodně doplnit, 
můžeme do tří let mít ty ambice nejvyšší.

Dominik Palm

V létě připravíme tým tak, aby hrál v popředí tabulky

PAVEL POTUŽNÍK, TRENÉR SOLNICE

9

PAVEL POTUŽNÍK
Narozen: 2. listopadu 1968 v Hradci Králové
Hráčská kariéra:
• Vamberk • Ústí nad Orlicí • Rychnov nad Kněžnou
• Deštné v OH • Náchod • Dobruška • Vamberk
Hráčské úspěchy: postup s Deštným do divize. 
Trenérská úspěchy: Vamberk – postup do 1. B třídy. 
Solnice – postup do KP.

Solnice ovládla A třídu jednoznačně.                Foto:  Eva Šebová

Pavel Potužník 
dovedl Solnici
do přeboru.
Foto: Archiv P. P.
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Negativa budou hledat jen stěží. Fotbalisté Železnice si 
pět kol před koncem 1. B třídy skupiny A zajistili prvenství  
v soutěži a postup o patro výše. Velkou měrou k tomu při-
spěl kapitán a stálice v železnické sestavě Michal Beránek. 
„Doufám v úspěchy i v dalších sezonách,“ říká zkušený  
záložník.

Jaké byly oslavy postupu? 
 Nějaké oslavy proběhly, ale jelikož hrajeme neděle, tak byly jen 
decentní. Ty největší budou na posledním kopu po sezoně.

Kam tenhle úspěch v kariéře řadíte? 
 Asi úplně nejvýš. Vlastně se povedlo úplně všechno. Postup 
jsme si zajistili pět kol před koncem a doufáme, že po konci sezony  
budeme mít více než 70 bodů.

Jde tedy o nejlepší sezonu ve vaší kariéře?
 Sezona, ač se to nezdá, byla velmi těžká. Hned první kolo  
ve Staré Pace jsme prohráli. V jiných utkáních jsme měli hodně štěstí, 
jako třeba zápas v Nové Pace. Jaro jsme začínali v Kopidlně, kde jsme 
určitě nebyli lepším týmem. Ale vyhrálo se a myslím, že výkony šly 
nahoru. Troufnu si říct, že zaslouženě postupujeme a hrajeme fotbal, 
který se musí divákům líbit a hlavně, kterým se chceme prezentovat.

Jak jste spokojený se svými výkony?
 Moje výkony jsou, myslím, stabilní. Chtěl bych týmu pomoci více 
góly, ale na to máme Honzu Kypra (směje se). Hraje se skvěle, když 
kolem vás všechno šlape tak, jak má a týmu se daří.

Co rozhodlo o úspěchu týmu? 
 Asi kolektiv, tréninková morálka a přístup kluků k zápasům.  
Myslím, že celé jaro chtěl celý železnický fotbal postoupit a šli jsme 
si za tím.

V čem je největší síla týmu?
 Rychlost, dravost, fyzická kondice. Máme velmi mladý tým, kte-
rý se podle mě může ještě hodně posunout, když bude poslouchat  
a trénovat.

Co čekat od 1. A třídy. Plánujete posílit?
 O posilách jsme se bavili, ale myslím, že to bude ještě na nějaká 
jednání. Takže nic neprozradím. Osobně si myslím, že tým je skvělý  
a není potřeba do něho výrazně zasahovat. Ale samozřejmě jsou hrá-
či, kteří jsou častěji zranění a potřebujeme jiné alternativy. V 1. A třídě 
se těšíme na soupeře, kteří budou kvalitní a také na zápasy vysoké 
úrovně.

Jaké máte plány s Železnicí?
 Příští ročník by bylo super se pohybovat ve středu tabulky 
a okoukat si soutěž. Poté se uvidí, na co bude (usměje se). Chtěl bych  
si s klukama ještě zahrát, ale myslím, že mám za sebou velmi dobrou 
nastupující generaci. Budu rád, když budeme hrát pohledný fotbal  
a jestli budu pomáhat z lavičky nebo hrát, to je už jedno (usměje se).

Jak berete svou pozici v týmu? Radíte mladším spolu-
hráčům?
 Jsem jeden z nejstarších. Snažím se pomoct, co to jde, a jsem 
rád, že kluci si nechají poradit a dělají. co po nich chceme. Samozřej-
mě jsou výjimky. Někteří mají svoji hlavu, ale to je asi všude (usměje 
se).

Jak vycházíte s trenérem Vladimírem Blažejem? V čem 
on týmu nejvíce pomohl?
 Hodně spolu komunikujeme a snažíme si vypomoct. Řešíme hod-
ně věcí ještě s Lukášem Hakenem, který je skvělý fotbalista a bude 
jednou i skvělý trenér. Pan Blažej dal hře hlavně řád, který když se 
dodržuje, tak funguje a přináší své ovoce.

Co říci závěrem?
 Jestli můžu, tak bych tímto chtěl poděkovat všem, co se starají  
o fotbal v Železnici, divákům a hlavně hráčům, kteří si postup zaslou-
ží. Doufám v úspěchy v dalších sezonách. Je to obrovský úspěch  
našeho malého městečka. Díky všem!

Dominik Palm

Letošní sezona? Vlastně se povedlo úplně všechno

MICHAL BERÁNEK, KAPITÁN ŽELEZNICE

Michal Beránek, kapitán Železnice.                  Foto:  Archiv M. B.Železnice slaví postup do I. A třídy.                  Foto:  Archiv M. B.
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Pouhé dva body na kontě, poslední místo a velmi vysoce 
pasivní skóre. Fotbalisté Smiřic jsou dle výsledků jakýmsi 
otloukánkem letošní sezony 1. B třídy skupiny B a tím pá-
dem jasným sestupujícím do okresního přeboru. V posled-
ním utkání na hřišti hradecké Slavie však po sérii nezdarů 
konečně dokázali bodovat, když vyválčili bod za remízu 
1:1. A jak přiznává kapitán celku Jan Morávek, všichni  
v klubu už vyhlíží konec sezony. „Doufáme, že výsledkově 
dokážeme v okresním přeboru jít opět nahoru,“ říká čtyři-
advacetiletý záložník.

Co je hlavním důvodem nepovedené sezony?
 Odešlo nám hodně hráčů, kteří nastupovali v základu, a je to znát. 
Občas začneme zápas dobře, ale po prvním gólu úplně přestaneme 
hrát. Samozřejmě naše aktuální situace v tabulce ničemu nepomáhá.

Jaká je nálada v kabině?
 Všichni víme, v jaké jsme pozici a v tuto chvíli chceme soutěž 
alespoň důstojně dohrát. Nejsme nadšení, ale nálada je vzhledem  
k okolnostem docela dobrá.

Na druhou stranu jste nedávno přerušili sérii porážek  
a překvapivě obrali o bod Slavii HK. V čem byl rozdíl 
oproti minulým zápasům?
 Sešli jsme se v dobré sestavě a celý zápas dřeli na maximum. 
V obraně jsme nedělali zbytečné chyby a dlouhou dobu jsme drželi 
čisté konto, což nám dost pomohlo a věřili jsme, že nějaký ten bod 
můžeme urvat. Měli jsme také trochu štěstí, že soupeř zahodil několik 
slibných příležitostí.

Jak moc je tento bod s kvalitním soupeřem cenný?  
Co vám utkání ukázalo?
 Bylo to pro nás takové vítězství a velmi důležité pro morálku. 
Ukázalo se, že když se sejdeme v dobré sestavě a všichni makáme, 
můžeme uhrát dobrý výsledek i proti silnému soupeři. Je to pro nás 
dobrý bod a povzbuzení do posledních zápasů.

V příští sezoně budete hrát okresní přebor. Jak se na 
tento fakt v klubu pohlíží?
 Trochu jako vysvobození. Tato sezona je dlouhá a už to všichni 
chceme mít za sebou. Minulou sezonu jsme okresní přebor hráli  
a bylo to dobré. Doufáme tedy, že výsledkově v této soutěži dokáže-
me jít opět nahoru.

Jaký je současný tým Smiřic?
 Máme hodně mladý tým a nemáme teď mnoho hráčů. Bude  
důležité tým kvalitně doplnit a věřím, že se můžeme zvednout.

Plánujete osobně ve Smiřicích hrát i nadále?
 V klubu jsem již od doby, co jsem začal hrát fotbal, tudíž nějakých 
osmnáct let. Kromě jedné sezóny v Jaroměři jsem tu byl celou dobu. 
Rozhodně bych rád zůstal ve Smiřicích i nadále, musíme ale posilnit 
mužstvo, abychom mohli konkurovat.

Jak moc je těžké zkousnout, že tým inkasuje většinou 
mnoho branek?
 Většinou je spíš těžší zkousnout, jakým způsobem ty branky  
inkasujeme. Dostáváme spoustu branek po našich chybách, kterých 
bychom se mohli vyvarovat.

Jak vnímáte svoji roli kapitána týmu?
 Už jako malý jsem se tady chodil dívat na fotbal, takže to, že tady 
mohu hrát a být ještě k tomu kapitán, je příjemné. Na druhou stranu 
mě mrzí, v jaké situaci se klub momentálně nachází.

Na jakou sezónu ve své kariéře nejradši vzpomínáte  
a proč?
 Sezóna 2012/2013 za starší žáky byla hodně povedená. Podařilo 
se nám vyhrát okresní přebor starších žáků a také Hradecký pohár. 
Poté sezóna 2016/2017 za starší dorost v Jaroměři, kdy jsme hráli 
Východočeský přebor. Měli jsme tam skvělou partu a tým, zároveň  
to byl asi nejlepší fotbal, který jsem si kdy zahrál.

Co vaše plány a ambice do budoucna?
 Bude záležet převážně na klubu. Rád bych zůstal, ale je potřeba, 
aby se věci posunuly správným směrem.

Dominik Palm

Už to všichni chceme mít za sebou

JAN MORÁVEK, KAPITÁN SMIŘIC
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JAN
MORÁVEK
Narozen: 
30. ledna 1998 
v Hradci Králové
Hráčská kariéra:
• SK Smiřice
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Lokomotiva Hradec Králové B, účastník III. třídy.
Foto: Miloš Kittler

FK Jaroměř, účastník Miacom krajského přeboru.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Olympia Hradec Králové, účastník III. třídy.
Foto: Miloš Kittler

V JAKO I. B třídě zdolal Sokol Stěžery Spartak Opočno 5:0.
Foto: fotbalfoto.cz - Markéta Vlachová

Spartak Rychnov nad Kněžnou, účastník Miacom krajského přeboru.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

V divizi C si FK Náchod poradil s Velkými Hamry 1:0. K výhře přispěl i 
brankář František Baláž. Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

Sokol Javornice hraje IV. třídu OFS Rychnov nad Kněžnou.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Sokol Slatina nad Zdobnicí, účastník IV. třídy Rychnovska.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl



REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINYFOTBAL V KRAJI 13

Na čas si dal od fotbalu pauzu. Pak se ale rozhodl praco-
vat na návratu a poctivou dřinou se dostal zpět do koloto-
če mistrovských zápasů. Nyní je Filip Hruška kapitánem 
rezervy FC Hradec Králové a stabilně kope třetí nejvyšší 
soutěž. „Impulsem k návratu pro mě byla koronavirová 
pauza,“ přiznává v rozhovoru rodák z Hořic, jenž v kariéře 
oblékal dres Mladé Boleslavi, Trutnova, hradecké Olympie 
či Libčan.

Filipe, jak zatím hodnotíte výkony a výsledky Hradce B  
v sezoně, potažmo nyní v jarní části?
 S našimi výsledky musíme být v globálu spokojeni. V zimní přípra-
vě jsme se jako tým dobře naladili a ať už jsme byli doplněni o hráče  
A týmu, či nikoliv, na jaře jsme na hřišti ukázali charakter, trpělivě  
sbírali body a v poklidu se drželi na dostřel čela soutěže. Dovolím 
si říct, že jsme proti nikomu vyloženě nepropadli. Mrzí mě několik 
utkání, kdy jsme rozhodně nebyli horším týmem a přesto jsme body 
ztratili. Například doma proti vedoucímu celku ze Záp nebo proti  
béčku Teplic.

Patří vám šesté místo, odpovídá to vašim představám?
 ČFL je hodně specifická soutěž, kterou ovlivňuje spousta faktorů 
a každý zápas je jiný. Víkend co víkend se rodí výsledky, které ne-
odpovídají postavení týmů v tabulce. Proto si myslím, že by umístě-
ní okolo šestého místa na konci sezony bylo hodnoceno pozitivně  
a ve zbývajících utkáních uděláme vše proto, abychom neskončili  
na horším než právě šestém místě.

Zajímavé je, že v tabulce venkovních zápasů figurujete 
na špici, naopak v domácích zápasech se vám výsledko-
vě tolik nedařilo. Čím to?
 Na tuhle otázku jsem již odpovídal, a tak jsem měl čas nad tím 
popřemýšlet. Jediný důvod, proč to tak je, je především náš vlastní 
výkon, nemá smysl hledat příčinu jinde.

Vy sám jste nějaký čas fotbal nehrál.
 Před spoustou let jsme měl dobře našlápnuto, ale pak jsem 
se tak trošku ve fotbale zklamal a vyhodnotil si to tak, že bych dál  
pokračovat nechtěl. Ještě jsem odehrál po domluvě tři sezony  
v Olympii Hradec, pak jsem ale skončil úplně. V tu chvíli jsem ani 
nepomyslel, že bych ještě někdy fotbal hrál a už vůbec ne v klubu, 
jakým je FC HK. Jsem za to ale moc rád a vážím si toho, že mě zase 
klub přijal.

Po jak dlouhé době jste se rozhodl k návratu na zelené 
trávníky?
 Když pominu krátkou zkoušku v Libčanech, tak po šesti letech. 
Je ale potřeba zmínit, že na návrat jsem se připravoval dva roky.  
Během těchto dvou let jsem pod vedením kondičních trenérů Ondře-
je a Lukáše Krajákových nabíral svalovou hmotu, posouval Vo2 max, 
a až když jsem docílil názoru, že se za sebe nemusím stydět, oslo-
vil jsem trenéra Krejčíka. Dalším faktorem byla koronavirová pauza,  
kterou jsem bral jako příležitost k návratu.

Jak těžké bylo dostat se zpět do kolotoče zápasů v tak 
náročné soutěži?
 Brnkačka (usměje se). Samozřejmě extrémně náročné. Tělo si 
opět muselo začít zvykat na každodenní zápřah a přeci jenom zve-

FILIP HRUŠKA, KAPITÁN HRADCE KRÁLOVÉ B 

Jsem rád, že mě klub zase přijal. 
Pracuji, aby moje výkonnost stoupala

dat závaží nebo běhat na ovále a hrát fotbal ve vysokém tempu jsou 
diametrálně rozličné disciplíny. Svaly protestovaly, dokonce jsem si 
natrhl hamstring při sprintu. Vše jsem ale zdárně zaléčil, pravidelně 
zařazuji vířivku a bazén, aktivně se věnuji strečinku a zaplať pánbůh 
vše šlape jako hodinky.

Jste kapitánem mužstva. Jak vnímáte svoji roli v týmu? 
I vzhledem k tomu, že věkově jste jeden z těch nejzku-
šenějších hráčů.
 Roli kapitána jsem přijal a užívám si ji. Neunikne mi jediná pokuta 
v kabině (směje se). Je to myslím i celkem přirozené, kostru týmu 
tvoří hráči ročníku 2002, kteří ještě vloni působili v dorostu. Na hřišti  
se snažím být lídrem, povzbudit či uklidnit, podle toho, co zrovna  
potřebujeme. Komunikuju s trenéry ohledně dění na hřišti i mimo něj.

Jaké máte fotbalové plány do dalších sezon?
 Mým jediným přáním je dělat v životě to, co mě baví a naplňuje. 
Svým návratem jsem zase fotbalově ožil a dokud si vedení hradec-
kého klubu bude přát, abych zde působil, ať už v jakékoliv roli, tak 
bych rád, aby naše spolupráce pokračovala. Sám na sebe kladu jen 
ty nejvyšší nároky.

Co děláte mimo fotbal?
 Je toho opravdu spousta. Mám hodně procestováno po celém 
světě. Ta léta mimo fotbal jsem intenzivně budoval agenturu pro  
zahraniční studenty, kterým v ČR zajišťujeme podmínky pro hladký 
průběh jejich doktorského studia a dnes je to soběstačný organis-
mus, takže mi zbývá čas na rodinu a ta je pro mě na prvním místě.

Dominik Palm

FILIP HRUŠKA
Narozen:  25. srpna 1992 
v Hořicích v Podkrkonoší
Hráčská kariéra:
• FC Hradec Králové 1999-2010 
• FK Mladá Boleslav 2010-2011 
• FK Trutnov 2011-2012 
• FC Olympia Hradec Králové 2012-2015 
• SK Libčany 2019
• FC Hradec Králové 2021 - ?
Největší úspěch: Vítěz celostátní ligy 
U-19 2010/2011

Filip Hruška dělá kapitána v hradecké rezervě.        Foto: fchk.cz
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Devatenáctiletý krajní záložník Náchoda Lukáš Světlík 
sice patří mezi nejmladší v týmu, ale jak sám říká, zapadl 
dobře a společně s týmem teď bojuje o udržení divize C.

Do konce sezony zbývají pouhá dvě kola, ale Náchod 
stále není zachráněn. Cítíte nějaký tlak?
 Určitě ano, protože se všichni snažíme ze všech sil, abychom divi-
zi zachránili. Hlavně je to úplně jiný fotbal než v dorostu a pořád si na 
to zvykám.

Jak byste popsal náladu v týmu?
 Nálada někdy není úplně nejlepší, ale je to zapříčiněné tím, že 
bojujeme o záchranu a poslední tři kola jde o vše.

Poslední zápas jste s Kolínem těsně prohráli 1:2. Druhý 
gól jste dostali až v 84. minutě. Bylo vítězství na dosah?
 Vítězství bylo na dosah, ale bohužel štěstí nehrálo na naší straně 
a domácí potrestali naši neproměněnou šanci. Určitě se ale nemáme 
za co stydět, zápas jsme odmakali všichni, co byli na hřišti.

Čeká vás zápas s Vysokým Mýtem, které je na druhém 
místě. Týmy za vámi ale mají přívětivější rozlosování. 
Bude o to důležitější uhrát dobrý výsledek v Poříčanech?
 Pro nás je teď důležitý každý zápas, protože se každý bod počítá 
a nemůžeme počítat s tím, že budeme bodovat jen doma. Takže ano 
budeme se snažit o co nejlepší výsledek abychom mohli přivézt body 
a radovat se.

Připravujete se na tyto silné týmy nějak speciálně?
 Ano, připravujeme, máme předzápasové tréninky, kde jsou cviče-
ní na správné bránění a taky přechodová část dopředu, která je velmi 
důležitá. Pak už na závěr standardky obranné i útočné.

Co by vám mohlo pomoci uhrát slibný výsledek?
 Slibný výsledek? Aby každý makal na 110 %, každý makal za toho 
druhého a vydal tam ze sebe vše. Nic jiného nás bohužel nezachrání. 
Jen my sami.

V průběhu sezony jste ale okusili i samotné dno tabul-
ky. Co vám pomohlo vyšplhat se v tabulce za jaro o pět 
míst?
 Měli jsme náročnou zimní přípravu. Přišli k nám velmi dobří hráči 
na pozice, které nám chyběly. A hlavně jsme měli velmi dobrý start, 
když nepočítám náš první zápas.

Co považujete za váš nejhezčí zápas této sezony?
 Za náš nejhezčí zápas asi považuji domácí zápas proti Čáslavi, 
kde jsme všichni makali, dřeli a „jezdili po zadku“ a zaslouženě vyhráli 
3:1

Věkem jste stále dorostenec, ale nastupujete pravidel-
ně za A tým mužů, v čem bylo nejtěžší se dospělému di-
viznímu fotbalu přizpůsobit?
 Ve hře samotné. Je to úplně jiný fotbal než v dorostu, každý ztra-
cený balon bolí a hráči za to trestají hned. Silovost v osobních soubo-
jích. Pořád si zvykám na styl hry v divizi a nemůžu na 100 % říct, že už 
jsem si na tu hru zvykl. Ještě se mám bohužel co učit od ostatních.

Jak jste zapadl do týmu?
 Myslím si, že dobře. S nikým jsem neměl žádné problémy. Parta 
tady je dobrá.

František Ježek

Divize je jiný fotbal než v dorostu. Cítím tlak a zvykám si

LUKÁŠ SVĚTLÍK, ZÁLOŽNÍK NÁCHODA

Lukáš Světlík (s číslem tři) je odchovancem Náchoda.  
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý
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AT Consult krajský přebor mladšího dorostu má jedno 
specifikum. Nastupují v něm dvě mužstva z Pardubického 
kraje. Podle trenéra Spartaku Rychnov nad Kněžnou Jiří-
ho Šťovíčka je to pro soutěž jedině dobře, jelikož do ní oba 
týmy vnesly vyšší kvalitu.

Jak hodnotíte letošní sezonu z pohledu mladšího do-
rostu Rychnova?
 Tuto sezonu jsme nevěděli, do čeho jdeme. V našem týmu je de-
set z patnácti kluků věkem ještě kategorie starších žáků. Beru proto 
sezonu jako velmi úspěšnou.

Jste spokojen s umístěním týmu?
 Ano. Naše umístění v jarní části mě pozitivně překvapilo.

Co říkáte na účast týmů MFK Chrudim B a SK Pardubič-
ky z Pardubického kraje v hradeckém krajském přebo-
ru?
 Tyto týmy jsou svou kvalitou hradeckému přeboru velkým příno-
sem. Přál bych si víc takových týmů.

Je správné, aby hradecký přebor hrála pardubická muž-
stva?
 Samozřejmě si jejich účast v hradeckém přeboru přeji. Kluci  
potřebují každý týden hrát těžký zápas.

Jsou oba týmy opravdu kvalitou natolik lepší, že obsadi-
ly první dvě místa?
 Tabulky z podzimu by se neměly přenášet do jarní části, ale  
po právu jsou týmy z Pardubicka na prvních místech.

Plyne z toho i pro vás nějaká výhoda?
 Kluci proti takto kvalitním týmům potřebují hrát co nejčastěji.

V týmu dorostu máte několik hráčů, kteří věkem stále 
mohou nastupovat za starší žáky. Jak zvládají souboje 
se staršími protihráči?
 Z toho jsme tak trochu měli strach, ale kluci to zvládají skvěle. 
Vždyť neznamená, že velký hráč je dobrý.

Připravujete je na to nějak speciálně při tréninku?
 Na trénincích klukům neustále říkáme, že se správným přístupem 
se dá porazit každý tým.

Co nejvíce trénujete?
 Dnešní doba vyžaduje rychlost, vytrvalost a rychlé uvažování. 
Když dostanu míč, nesmím se bát s ním něco vymyslet.

V podzimní skupinové části krajského přeboru jste 
skončili v tabulce za Novým Hradcem i Kostelcem nad 
Orlicí, avšak v jarní finálové části se vám podařilo oba 
tyto týmy dalece předčít. Co za tím podle vás stojí?
 Na podzim nás trápilo, že ne každý zápas jsme hráli s kvalitní-
mi soupeři. Když potom nějaký přišel, tak klukům chvíli trvalo, než si  
v hlavě srovnali, že musí přidat.

Ve Spartaku působíte také jako člen výboru. Jak jste se 
k funkci dostal a co je vaším cílem?
 Členem výboru jsem asi čtyři roky. Oslovil mě náš pan předseda 
Brůžek a cílem je, aby měl FC Spartak Rychnov nad Kněžnou v kraji 
dobré jméno.

František Ježek

Kluci potřebují těžké zápasy každý týden

JIŘÍ ŠŤOVÍČEK,  TRENÉR MLADŠÍHO DOROSTU RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU

Jiří Šťovíček (vpravo) kromě trénování mladšího dorostu působí 
ve výboru klubu.  Foto: Archiv JŠ

Mladším dorostencům Spartaku 
Rychnov patří v jarní finálové 
tabulce zatím čtvrté místo.
  Foto: Archiv JŠ
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FK Chlumec nad Cidlinou, vítěz poháru.

SK Roudnice, poražený finalista. 

OFS Hradec Králové
na Bavlně

Foto: Lubomír Douděra (8x)

Finále
JAKO

poháru
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iniciativu Roudnice, ale my jsme byli dopředu nadále nebezpeční 
a zkušeně jsme zápas dotáhli do vítězného konce.“
2. „Od začátku poháru byla na hráčích při zápasech vidět stá-
le větší motivace ho vyhrát a dobrou prověrkou bylo semifinále  
s Dohalicemi, kterým se letos daří. Za úspěšné tažení chci podě-
kovat všem hráčům a celému realizačnímu týmu, hlavně šéftrené-
rům R. Vláškovi a T. Hrabikovi, kteří se o kluky v tréninku starají. 
Potom bych ještě chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří nás  
přijeli podpořit na finále.“

Text a foto: Lubomír Douděra

Roudnice B – Chlumec C 1:2 (1:2)
Fakta - branky: 16. Pejchal – 31. Hartman z pen., 38. Heger,  
ŽK 1:2, 380 diváků, rozhodčí Kubišta (Ikizgül, Kraj, Bečvář, DFA 
Vojtěch).
Roudnice B: Hopko - Zima (67. Trnka), Novotný, Dostál, Svatoň 
- Hladík (75. Obermajer P.), Pejchal, Obermajer R. (83. Petira), 
Vladeka - Vlasák, Vítek (75. Tykva).
Chlumec C: Němec - Jansa, Jelínek, Tichý, Heger L. - Heger M. 
(57. Šafránek), Hubený (57. Kučera), Doležal (87. Kříž), Hartman 
(87. Hajský) - Holman (37. Vopátek), Staněk.

Na nádherném stadionu SCM Bavlna se uskutečni-
lo finále JAKO poháru dospělých OFS Hradec Králo-
vé ročníku 2021/2022 Roudnice B vers. Chlumec C.  
V předzápase nastoupily mladší přípravky obou finalis-
tů. Součástí byla i náborová akce rozhodčích.

 Primát vybojoval před téměř 400 diváky v neopakovatelné  
atmosféře Chlumec C a po utkání tak mohl zvednout nad hla-
vu velký putovní pohár. Oba finalisté pak převzali další poháry,  
pamětní medaile a celkem 10 fotbalových míčů od patrona pohá-
ru JAKO, zastoupeného Patrikem Doubicem.
 Přítomni zde dále byli legendární trenér Ladislav Škorpil, 
předseda OFS Hradec Králové Martin Zbořil, místopředseda OFS 
Hradec Králové Vladan Haleš a řada dalších. Celý průběh mode-
roval bravurně Bohumil Lemfeld. Poděkování za uskutečnění této 
významné akce patří FC Hradec Králové a všem organizátorům.

Zástupcům obou klubů jsme položili následující dvě 
otázky.
1. Zhodnoťte finálový duel poháru...
2. Zkuste se ohlédnout za všemi pohárovými zápasy 
v ročníku 2021/2022 a komu chcete poděkovat?

Ladislav Koudelka (Roudnice B):
1. „Myslím si, že jsme viděli nadprůměrný okresní finále. Soupeř 
posílený hráči krajské soutěže byl více dynamický, ale naši hráči 
se mu vyrovnali. Druhý poločas jsme posledních 20 minut sou-
peře dokonce zatlačili na jeho půlku, ale bohužel bez gólového  
efektu. Zápasu by lépe slušela remíza, ale vyhrát může jenom  
jeden. Soupeři gratuluji k poháru.“
2. „Trochu jsme měli štěstí ve 3. kole, kdy jsme postoupili  
na penalty přes Nový Hradec B. Jinak si myslím, že všechna kola, 
která jsme odehráli, měla vysokou úroveň. Všem hráčům bych 
chtěl poděkovat za reprezentaci roudnického fotbalu. Dále bych 
poděkoval mému asistentovi panu Švadlenkovi a za velmi dobrou 
spolupráci s A týmem vedeným p. Klapkou a dorostem vedeným 
p. Novotným. Vše se sešlo, a proto jsme se dostali až do finále. 
Škoda, že to nevyšlo až na tu třešinku na dortu, ale kluci mi splnili 
přání a to bylo právě finále okresního poháru.“

René Chaloupka (Chlumec C):
1. „Celý zápas měl velmi dobrou úroveň a od začátku bylo vidět 
velké nasazení obou mužstev. Do utkání jsme vstoupili dobře,  
dařila se nám kombinace po stranách, ale bohužel jsme inka-
sovali první. Nadále jsme byli aktivnější a odměnou nám byly 
dva góly do konce prvního poločasu. Druhou půli přebrala větší  

JAKO POHÁR OFS HRADEC

CHLUMEC OTOČIL SKÓRE A SLAVÍ TRIUMF
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   Hlavní partneři Okresního fotbalového svazu HRADEC KRÁLOVÉ: 

                                                        

       
 

 
 
Oslovení klubů – dívky WU11 a WU13 
Vážení předsedové, sekretáři klubů a trenéři, 

   dovoluji si Vás oslovit jako zaměstnanec FAČR v  pozici GTM (Grassroots Training Manager) pro okres 
Hradec Králové. V neděli 26. 6. 2022 v Trutnově se uskuteční turnaj dívek Královehradeckého kraje. 
Náš okres Hradec Králové se chce zúčastnit a reprezentovat na tomto turnaji s kategorií WU13 a WU11. 
Chci Vás požádat o Vaše doporučení hráček r. 2009 + 2010 pro kategorii WU13 a r. 2011 + 2012 pro 
kategorii WU11 do těchto výběrů OFS Hradec Králové. Výběr hráček je možný ze všech soutěží FAČR. 
Výběr hráček do jednotlivých okresů je, dle bydliště dívek! 
   Před termínem turnaje 26. 6. 2022, chceme pro každou kategorii uspořádat dvě tréninkové jednotky. 
Předběžný termín tréninků je 2. a 16. 6. 2022. Čas a místo bude upřesněno.  
   V případě Vašich názorů, informací a doporučení k nominaci do výběru okresu Hradec Králové Vás 
požádám kontaktovat trenéry těchto výběrů, kterými jsou: 

Kategorie WU13:  
Jakub Novický, 608 171 910, e - mail: jakubnovicky@centrum.cz 
Martin Spejchal, 603 770 806, e - mail: spejchal.martin@seznam.cz 
Kategorie WU11:  
Kamil Šic, 736 606 131, e - mail: kamilsic@seznam.cz 
Josef Karabinoš, 602 124 436, e - mail: j.karabinos@seznam.cz 
 
Děkuji za Vaši ochotu a přeji Vám pěkný den. 
 
S pozdravem 
Bc. Jakub Novický, GTM – OFS Hradec Králové 
e - mail: jakubnovicky@centrum.cz 
Tel.: 608 171 910 
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Významné životní jubileum slaví v těchto dnech Rado-
slava Kozlovská ze Sokola Třebeš.

 Je významnou trenérskou a funkcionářskou osobností ve 
městě pod Bílou věží. Jako hráčka působila prakticky po celou 
dobu v jednom týmu, jehož název se několikrát změnil, za hradec-
kou 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  
podařilo 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 Tře-
beš pro ni přinesl neuvěřitelný záběr jako sekretářka celého klubu 
a trenérka dívčích týmů Zatím stále nesplněným přáním je, aby se 
v televizi zařazovaly také výsledky a přenosy utkání kopané žen.
 Radka Kozlovská byla oceněna za dlouholetou trenérskou  
a funkcionářskou činnost Českým olympijským výborem a od 
OFS Hradec Králové převzala ocenění Hradecká fotbalová osob-
nost. Ocenění se jí dostalo rovněž na letošním Galavečeru Králo-
véhradeckého KFS a na nedávném Sportovci roku města Hradec 
Králové.
 Do dalších let ji přejeme zejména pevné zdraví, štěstí, osobní 
spokojenost a radost na sportovištích i mimo ně. Ke gratulantům 
se připojují Okresní fotbalový svaz Hradec Králové, Královéhra-
decký krajský fotbalový svaz, TJ Sokol Třebeš a řada dalších.  
Ke gratulantům se připojuje i naše redakce.

Lubomír Douděra

VÝROČÍ 
Radoslava Kozlovská ze Sokola Třebeš slaví kulatiny

Okresní fotbalový svaz HRADEC KRÁLOVÉ 
                                      Habrmanova 192/2 , 500 02 Hradec Králové, IČ: 22883088 
 
 

 

   Hlavní partneři Okresního fotbalového svazu HRADEC KRÁLOVÉ: 

                                                        

       
 

 
 

Věc:  Oslovení klubů pro nový výběr OFS Hradec Králové U15 

Vážení předsedové, sekretáři klubů a trenéři, 

   dovoluji si Vás oslovit jako zaměstnanec FAČR v  pozici GTM (Grassroots Training Manager) pro okres 
Hradec Králové. V našem okrese vzniká kategorie chlapců U15, pro kterou chceme uspořádat první 
tréninkovou jednotku. Chci Vás požádat o Vaše doporučení hráčů ročníků 2008 + 2009 do tohoto 
výběru OFS Hradec Králové.  

   Termín této akce zatím není stanoven. Rádi bychom tréninkovou jednotku uspořádali v měsíci květen 
2022. 
 
   V případě Vašich názorů, informací a doporučení k nominaci do výběru okresu Hradec Králové Vás 
požádám kontaktovat trenéry tohoto výběru, kterými jsou: 

Marek Bittner, 721 838 337, e-mail: bittner1@seznam.cz 

Jakub Novický, 608 171 910, e-mail: jakubnovicky@centrum.cz 

 
Děkuji za Vaši ochotu a přeji Vám pěkný den. 
 
S pozdravem 
 
Bc. Jakub Novický 
 
GTM – OFS Hradec Králové  
e - mail: jakubnovicky@centrum.cz   Tel.: 608 171 910 



FK Nechanice, vítěz CK VOTROK 3. třídy západ OFS Hradec Králové. Foto: Lubomír Douděra

Sokol Třebeš, stará garda, druhý celek Ligy gentlemanů 
OFS Hradec Králové. Foto: Lubomír Douděra

Tým Hespro, vítěz Ligy gentlemanů OFS Hradec Králové.
Foto: Lubomír DouděraDo Stěžer k turnaji nejmladších adeptů fotbalu přijely týmy z Černilova, 

Předměříc a Vysoké. Za krásného počasí si kluci i holky zahráli před 
početným publikem složeným převážně z rodičů.

Foto: Marcel Tuček

Turnaj minipřípravek OFS Hradec Králové se konal na hřišti 
FC Nový Hradec. Počasí přálo, hojná účast borců v doprovodu rodičů, 

kteří mocně povzbuzovali. Na snímku nejmladší adepti fotbalu 
FC Nový Hradec s rodiči. Foto: Stanislav Stránský
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... s námi budete vypadat jako jeden tým

PRODEJNA TÝMOVÉHO OBLEČENÍ

Nejširší sortiment klubového
oblečení v regionu.

Najdete nás: Habrmanova 147/14
500 02 Hradec Králové

NOVÝ KATALOG
PRO ROK 2022


