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FOTBAL V KRAJI

Lukáš Haken, obránce Železnice:
 „Když budu vycházet z loňska, kdy Sla-
via skončila druhá za suverénní Cidlinou a z 
toho, že z divize nikdo nespadl, tak je určitě 
favoritem soutěže. Slavia má skvělý areál, velmi 
kvalitní mládež (má týmy po ročnících) a navíc 
v divizi nebo ČFL je z Hradce pouze béčko 
Votroků. Takže zpět k otázce. Nevím, zdali Sla-
via má tak kvalitní kádr, aby projela suverénně 
soutěží, nicméně fotbal na hradecké Slavii se 
děla dobře a do divize patří. Pokud postoupí, 
tak si myslím, že to může pomoci královéhra-
deckému fotbalu, protože kluci, co skončí v 
dorostech Votroků a nedostanou se do áčka 
ani do béčka v ČFL, tak budou mít možnost 
hrát přímo v Hradci kvalitní soutěž.“
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Léto je časem přípravy na novou sezonu. A také dobou, 
kdy mančafty vyrážejí na soustředění. Výjimkou nebyly 
ani přípravky Rychnova nad Kněžnou. Malí fotbalisté  
si užili i nefotbalovou zábavu.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

PŘÍPRAVKY NA SOUSTŘEDĚNÍ

POROTA FOTBALU V KRAJI

Fotbal v kraji rozjíždí nový zvyk. V každém čísle se pokusí 
porota složená ze stálých respondentů, osobnostní místní-
ho fotbalu, odpovědět na jednu zásadní otázku. Začínáme!

Potvrdí hradecká Slavia roli favorita přeboru?
Kamil Kaplan, hrající trenér Kostelce nad Orlicí:

 „Slavia patří mezi největší favority letoš-
ního ročníku krajského přeboru. Postup do 
divize jim v minulém ročníku unikl z druhého 
místa jen kvůli administrativním nařízením. 
Vzhledem ke kvalitě a šířce jejich kádru si ani 
jiný cíl než postup stanovit nemohou. Zejmé-
na s ohledem na jejich širokou mládežnickou 
základnu působící v republikových soutěžích. 
Pozor ale na další ambiciózní týmy ze Solnice 
či Police nad Metují.“

Jiří Mašek, brankář Slavie:
 „Zaprvé chci říct jednu věc: Jsem opravdu 
rád, že můžu být, a to doufám aktivně, sou-
částí tohoto ročníku přeboru. Věřím, že roli fa-
vorita potvrdíme, nicméně si myslím že letošní 
soutěž bude nejvyrovnanější a nejkvalitnější 
za posledních pár let. Měl jsem možnost vidět 
oba nováčky a jsou, myslím, moc dobře při-
pravení na sezonu. Musím říct, že mě příjemně 
překvapili. A navíc i ostatní týmy solidně posi-
lovaly.“
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Nová sezona startuje. Co od ní čeká předseda krajského 
svazu Václav Andrejs? Koho vidí jako favorita přeboru?

Jste také členem „velkého“ výkonného výboru asociace. 
Jak je to složitá funkce?
 Je to pro mne obrovská čest zastupovat regionální fotbal v nej-
vyšším orgánu fotbalové vlády. Nejtěžší především v tom začátku 
bylo si nastavit svůj čas a vše rozumně zorganizovat abych mohl 
plnohodnotně pracovat pro kraj i ve VV FAČR.

Co vám posun dal?
 Je to obrovská škola života, člověk si musí udržet pokoru.  
Co se týká fotbalových věcí, tak v této části jsem schopen si vše 
vyhodnotit díky letitým zkušenostem. Složitější to je pokud roz-
hodujeme o věcech ekonomických nebo právních, snažím se 
stále používat selský rozum a nadhled. Některá rozhodnutí třeba  
ve vztahu k majetku FAČR jsou opravdu složitá .

Co čekáte od nové sezony v krajských soutěžích?
 Očekávám relativně klidnou sezonu. Týmy v divizi se snad  
poučily z letošní sezony a budou hrát minimálně ve středu tabulky. 
Jsem rád, že v M GROUP CZ KP jsou týmy s ambicí hrát divizi. Co 
se týká mládeže, tak nám dělá radost, že přibývá týmů, které drží 
kompletní mládežnickou základnu. Věřím, že se u nás objeví klub, 
který získá statut okresního SPSM. Je to běh na delší trať, pro 
kluby se snažíme udělat maximum pro získání maxima informací 
v této problematice.

Přebor má velkého favorita. Potvrdí Slavia postavení?
 Slavii považuji za největšího favorita. Uvidíme, jak si vše sed-
ne po změnách na postu trenéra a doplnění kádru. Chtěl bych  
využít této chvíle a poděkovat vedení Slavie za práci odvedenou 
pro mládež ve Slavii. V současnosti je již vidět, že mládež ve Sla-
vii jde nahoru a stává se konkurenceschopnou pro ostatní týmy  
v segmentu krajských SPSM a drží celostátní soutěže.

Co nováčci přeboru, jak vidíte Solnici a Týniště nad Orli-
cí?
 Nováčky přeboru považuji za týmy, které budou hrát hodně 
nahoře a společně s Jaroměří a Slavií budou tvořit čelo tabulky. 
Určitě někdo ještě vylétne. Například B tým Chlumce, když udrží 
všechny hráče, má potenciál prohánět špičku. Nahoru jde Rych-
nov atd.

V divizi se nakonec udržely všechny tři krajské týmy.  
Jak moc je to důležité?
 Divizní kluby to je společně s vlajkovou lodí FC HK základní ká-
men fotbalu v regionu. Čím více budeme mít klubů v celostátních 
soutěžích, tím roste úroveň fotbalu v regionu. Chleba se bude  
lámat v ročníku 2023/24, kdy dojde k reorganizaci ČFL a vznikne 
jedna skupina ČFL o 20 účastnících.

V jakém stavu je svaz, co se týče financí?
 Fotbalová asociace obdržela od NSA o 10% nižší podporu 
než v roce 2021. Muselo dojít k řadě nepříjemných opatření, která 
se bohužel dotkla i mládeže. Pokud chceme dále rozvíjet fotbal, 
tak nelze dělat pouze restriktivní opatření. Musíme hledat nové 
zdroje i mimo státní podporu, tady vidím nedostatky současné-
ho vedení, když pominu, jak se stát macešsky chová ke sportu  
celkově.

Ke změně došlo na postu krajského trenéra mládeže. 
Proč?
 Skončil dlouholetý GTM Honza Míl z rodinných důvodů. Hon-
zovi bych chtěl poděkovat za dlouhodobě dobře odvedenou práci 
pro KFS. S Honzou dále počítáme a určitě se objeví u některé  

VÁCLAV ANDREJS PŘEDSEDA KFS

Členství ve výkonném výboru? Obrovská škola
z mládežnických reprezentací jako trenér.

Bylo složité najít nástupce Jana Míla?
 Musím říci , že jsme očekávali hladší průběh výběru nového 
krajského GTM. S kolegy Karlem Havlíčkem a Michalem Blaže-
jem jsme si vytvořili seznam bodů, podle kterých jsme nového 
GTM vybírali. Narazili jsme na nedostatek trenérů s licencí A  
a vyšší a nezájem řady trenérů především ze školního prostředí 
o práci ve fotbale. Velký vliv na náš výběr mělo výrazné navýšení 
odměn ve školství za poslední roky.

Co očekáváte od nového trenéra Romana Havla?
 V současné době jsme již druhý měsíc bez krajského GTM. 
Tuto práci jsme museli rozdělit mezi více lidí a vše je náročnější 
na organizaci. S nástupem Romana Havla se vracíme k standar-
du. Roman je již při svém věku osobností, má dobrý výstup ven  
a nebojí se komunikace. Handicap s nedostatkem trenérské  
licence a částečně praxe ve výkonnostním fotbale dl mého názoru 
hravě dožene.

Zase se řeší nedostatek rozhodčích. V jakém je sbor  
sudích stavu?
 V současné době je sbor rozhodčích stabilizovaný, držíme 
se již druhou sezonu na cca 65 rozhodčích. Podařil se zastavit 
úbytek rozhodčích, výrazně se zlepšila práce ve většině okresů.  
Pokračovat bude dále projekt klubových rozhodčích, panuje  
s ním spokojenost. Výkony klubových rozhodčích jsou až překva-
pivě dobré, za loňský ročník jsme nezaznamenali žádnou stížnost 
na činnost klubového rozhodčího.

(fvk)

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl
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 Jiří Počtýnský strávil minulou sezonu v Letohradu, kde 
si vyzkoušel divizní fotbal. Nyní se ale vrací do Rychnova, 
kde v prvním kole M Group CZ krajského přeboru dvěma 
brankami pomohl porazit Hořice a udělal první krok k výhře 
sázky, kterou uzavřeli s předsedou.

Výhra 6:1, dva vstřelené góly, jeden dokonce z půlky  
hřiště… Je tohle ideální způsob návratu domů do Rych-
nova?
 Jsem rád že se nám první kolo povedlo, i když výsledek po 
půlhodině hry mohl být 0:2. O to více si ceníme obratu v utkání 
a výsledek 6:1 je super startem do soutěže. Dva mé góly jsou 
výsledkem hry celého týmu.

Gól z půlky hřiště rozhodně není všední záležitost. Popiš-
te, prosím, jak se to celé seběhlo?
 Zmiňovaný gól z půlky se mi povedlo vstřelit po souboji  
s jedním z protihráčů, kde se balón odrazil přímo do mého směru  
pohybu, v rychlosti jsem mrknul na gólmana a rozhodl se to zku-
sit. Vyšlo to a byla z toho krásná branka. Po zápase mi kluci říkali, 
že trenér křičel „mysli, mysli.“ Tak jsem to snad vymyslel dobře 
(směje se).

Co se vám honilo hlavou?
 Když jsem sledoval dráhu letu, věřil jsem, že to přeletí gólmana 
a zapadne to tam. Potom jsem poslal pozdrav tam nahoru, pro 
všechny.

Trénoval jste někdy podobné situace?
 Při trénincích v Letohradu jsme často hráli břevna z každé  
pozice. Situace, která se na hřišti udála, byla přesná kopie.

Co vedlo k vašemu návratu do Rychnova?
 Osobní důvody.
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Jiří Počtýnský se vrátil do Rychnova nad Kněžnou.          
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Jiří Počtýnský (v modrém) minulou sezonu odehrál v dresu  
Letohradu.            Foto: Renata Kabourková

JIŘÍ POČTÝNSKÝ, ÚTOČNÍK RYCHNOVA

Letohrad mi dal zkušenosti, ale byl jsem rozhodnutý vrátit se

Byly ve hře ještě nějaké další varianty?
 Pan Majvald z Letohradu stál o to, abych zůstal. Přišla mi ještě 
jedna nabídka, ale byl jsem rozhodnut se vrátit do Rychnova.

Co vám dala roční zkušenost s divizním fotbalem?
 Je to obrovský skok mezi soutěžemi. Zvyknout si na tvrdost, 
rychlost a další aspekty hry mi chvíli trvalo. Nesmím zapomenout 
na rozbory zápasů a předzápasové informace o soupeři, které 
měl Filip Pražák nastudované. Snad jsem i já podával výkony,  
které v Letohradu ocenili a není vyloučené, že bych měl zájem se 
v budoucnu vrátit. Věřím, že jsem se dokázal hodně naučit a budu 
moct snad i nějaké zkušenosti předat klukům v Rychnově.

Budete i nadále sledovat zápasy Letohradu?
 Samozřejmě, kluci v Letohradu mě vzali mezi sebe, za což jim 
děkuji. S některými jsem stále v kontaktu a budu sledovat, jak se 
jim bude dařit. Tímto bych jim chtěl pogratulovat k výhře v derby  
s Ústím nad Orlicí.

Čeho budete chtít tuto sezonu v Rychnově dosáhnout?
 Mé přání je být zdravý pomáhat týmu, individuální ocenění  
přijde s úspěchem týmu, tak to funguje všude. S předsedou 
máme předsezonní sázku, tak uvidíme jak to dopadne.

V čem sázka spočívá?
 Když se umístíme do určitého místa, předseda mi bude muset 
něco dát, když se neumístíme, budu muset dát já. Nezlobte se, 
ale podrobnosti si nechám pro sebe.

František Ježek
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 Jsou nováčkem druhé nejvyšší krajské soutěže. Přesto 
hned na úvod zaskočili favorita. Fotbalisté Stěžer v prvním 
kole AM Gnol 1. A třídy remizovali na hřišti Roudnice a při-
psali si velmi cenný bod. Stěžejním hráčem hradeckého 
týmu je záložník Petr Halberštát, jemuž předešlá sezona vy-
šla z týmového i osobního hlediska na jedničku. „Pokusíme 
se prát o co nejvyšší příčky,“ hlásí jednadvacetiletý středo-
polař.

Petře, hned na úvod cenný bod s favoritem soutěže. Urči-
tě povzbuzení, že? 
 Rozhodně, vzhledem k průběhu utkání, vydřený a cenný.

Jak byste utkání popsal? Velký rozdíl oproti B třídě?
 Oproti 1. B třídě je to opravdu obrovský rozdíl, fotbal je kvalit-
nější a o dost rychlejší, viz. zápas s Roudnicí.

Stěžery jsou nováčkem 1. A třídy. S čím jdete do sezony?
 S tím, abychom vlastně sami sobě ukázali, jak na tom vůbec 
jsme a celkově si fotbal na úrovni zkusili. Samozřejmě se pokusí-
me prát o co nejvyšší příčky a bavit fotbalem naše fanoušky.

Vy sám jste byl v minulé sezoně stěžejním hráčem týmu. 
Jak vnímáte svoji roli v týmu?
 Já to takhle vlastně vůbec nevnímám, vždycky je to o celém 
týmu. Každopádně budu chtít navázat na výkony loňské sezony.

Postup vám tak trochu spadl do klína. Byla o to větší ra-
dost?
 Jisté to taky úplně nebylo, v divizi to bylo hodně zajímavé  
a vlastně díky Dvoru jsme se dostali z druhého místa do 1. A třídy. 
Postoupit jsme chtěli, radost byla velká.

Co čekáte od 1. A třídy a jakou roli by v ní měly hrát právě 
Stěžery?
 Momentálně si soutěž oťukáváme, očekávám minimálně střed 
tabulky, ale budeme se rozhodně snažit bojovat o vyšší příčky.

Jaké máte osobně ve fotbale ambice?
 Pokud vše bude po zdravotní stránce v pořádku, do budouc-
na určitě krajský přebor, později možná i tu divizi, ale priority už 
mám také jinak nastavené.
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Foto: Marcel Tuček

Foto: Marcel Tuček

PETR HALBERŠTÁT, ZÁLOŽNÍK STĚŽER

Naše cíle? Krásné by bylo páté místo

Byla předešlá sezona nejlepší ve vaší kariéře?
 Upřímně ano, podařilo se mi vstřelit dokonce i čtrnáct branek, 
což se mi nepodařilo nikdy předtím v dospělém fotbale.

Váš tip na umístění Stěžer v letošní sezoně?
 Krásné by za mě bylo páté místo, ale nebudu předbíhat.

Dominik Palm

PETR HALBERŠTÁT
Narozen: 
16. listopadu 2000 v Opočně
Hráčská kariéra:
• Lhota pod Libčany • Roudnice • Černilov • Lhota pod 
Libčany • Chlumec nad Cidlinou • Lhota pod Libčany • 
Stěžery
Úspěchy: 
V mládežnických soutěžích vítězství v krajské soutěži, postupy 
z okresního přeboru do 1. B třídy a 1. A třídy.



Červený Kostelec se dočkal - otevřel nový stadion

Nově zrekonstruovaný stadion v Červeném Kostelci byl otevřen. Sláva na úvod se 
povedla, přišlo více než patnáct stovek diváků, domácí porazili v přeboru Jaro-
měř 1:0. A v týmu hvězd se ukázali například Karel Poborský, Ivo Ulich či Vratislav  
Lokvenc.                                               
Foto: ckzije.cz - Petr Hůlek
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S příchodem nového soutěžního ročníku 2022/2023 naše re-
dakce spustila novou rubriku s názvem Představujeme klub. 
Prvním klubem, kterému se budeme věnovat, je Jiskra Hoři-
ce. V dospělé kategorii již tradiční účastník krajského přeboru  
s početnou mládežnickou základnou.

HISTORIE
 Podle dostupných informací se v Hořicích začal fotbal hrát  
oficiálně v roce 1910. Takže historie 112 let je opravdu bohatá.  
V Hořicích se hrály okresní nebo nižší krajské soutěže.
 Vyšší soutěž se hrála v poslední dekádě minulého století, kdy 
mužstvo působilo v krajském přeboru Východočeského kraje. Zde se 
tým poměřoval s kluby jako např. Havlíčkův Brod, Semily a s dalšími 
městy, která dnes již fotbalově působí v jiných oblastech.
 Poté následoval pokles dokonce až do I. B třídy, ale v roce 2012 
se mužstvo vrátilo do krajského přeboru Královéhradecka a tam  
s malou přestávkou působí i nadále.

MLÁDEŽ
 Základní filozofií klubu je výchova mládeže a v dospělých kate-
goriích hrát hlavně s vlastními odchovanci. To se daří dlouhodobě 
naplňovat, i když hlavně v kategoriích dorostu jsou znát problémy.  
V oddílu působí mladší i starší přípravka a také kategorie předpříprav-
ky, kde je v posledních letech o fotbal opravdu velký zájem.
 Trvale také hrají obě žákovské kategorie a v posledních letech 
také mladší dorost. Starší dorost v současnosti není a hráči se již tak 
posunují do dospělé kategorie. V současné době má oddíl okolo 130 
členů v kategoriích mládeže.
 Velkou výhodou je, že u většiny kategorií působí trenéři s licencí 
minimálně C, ale také několik s licencí B. Jedná se většinou o minulé, 
ale i současné hráče oddílu, a ti tak mají dětem co předat.

SOUČASNOST
 A mužstvo dospělých působí v krajském přeboru, kde se pohybu-
je spíše v nižších patrech tabulky, a to by oddíl rád v současné sezoně 
změnil. Byla obnovena činnost B mužstva, kam se posunuli hlavně 
hráči z mladšího dorostu minulého ročníku. Toto mužstvo působí  
v okresní soutěži Jičínska.
 Mladší dorost bude opětovně hrát krajský přebor a v tomto muž-
stvu v letošním ročníku budou nastupovat vítězové krajského přeboru 
z minulé sezony v kategorii starších žáků. To byl také jeden z nejvýraz-
nějších sportovních úspěchů posledních let.
 Starší žáci budou letos hrát pouze okresní přebor, ale do budouc-
na se počítá opět s návratem do krajských soutěží. Mladší žáci a starší 
přípravka jsou trvale mezi účastníky krajských soutěží. Mladší příprav-
ka a školička působí na úrovni okresu. Velký význam má i dokonče-
ná rekonstrukce hrací plochy a zázemí slavnostně otevřeného v září 

PŘEDSTAVUJEME KLUB - JISKRA HOŘICE

Bohatá historie, dnes více než sto třicet členů

minulého roku. Díky městu Hořice se tak oddíl může pyšnit jedněmi  
z nejlepších podmínek v kraji.

OSOBNOSTI
 V historii bylo mnoho a mnoho dobrovolníků starajících se o fot-
bal, a tak jmenovat jen některé by bylo nespravedlivé. Přesto několik 
funkcionářských a hráčských jmen.
 V dávnější historii nutno zmínit hráče, dlouhodobé funkcionáře 
Luďka Nečesaného a Jaromíra Paula a také trenéra L. Bažanta. V již 
zmíněném Východočeském přeboru v Hořicích hráli i Pavel Černý 
starší a Milan Šmolka, fotbalisté s ligovými zkušenostmi.
 S nimi vyrostla i generace okolo Radka Palma, Václava Rychtery 
a nynějšího správce areálu Aleše Poura. Nutno zmínit i skupinu Miro-
slava Knapa, která se zasloužila o první travnaté hřiště v Hořicích.
 V současné době patří k oporám týmu Jan Rozsévač, Dominik 
Palm, Dominik Pour a další. Od jara jsou součástí mužstva i Pavel  
a David Drozdovi, reprezentanti ČR ve futsale. Dobře pracuje i vý-
bor fotbalového oddílu, bez jehož úsilí by fotbal v Hořicích nebyl tam,  
kde je.

(fvk)
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Foto: Archiv A. K.

Nováček krajské soutěže, to jsou fotbalisté Rudníku, klubu, 
který pamatuje časy, kdy se tu hrál krajský přebor. „Budeme 
chtít určitě soutěž udržet a stát se stabilním účastníkem 1. B 
třídy,“ nastiňuje nejbližší cíle mladý kapitán týmu Adam Kaprál, 
jenž i přes úvodní porážku se Skřivany (0:3) předvedl na hřišti 
velmi solidní výkon.

Rudník má za sebou premiéru v 1. B třídě, jaká byla?
 Náročná, ve středu jsme museli dohrávat pohárový zápas proti 
Vrchlabí, který byl fyzicky velmi náročný a z důvodu absencí někte-
rých hráčů základní sestavy jsme nemohli pořádně vystřídat a výsle-
dek mluví za vše. To samé vlastně platí i pro první utkání v 1. B třídě, 
které bylo tímto ovlivněné. Jinak celkem slušná divácká kulisa, kdy 
přijelo i dost fanoušků hostujícího týmu.

Podlehli jste Skřivanům, co rozhodlo?
 Určitě taktická a fyzická vyspělost týmu Skřivan. Kluci věděli  
od začátku, co chtějí hrát, a my tahali za kratší konec lana. To se 
projevilo hned v prvních patnácti minutách, kdy hosté odskočili na 
již konečných 3:0. Skoro celý zápas se odehrával v jejich tempu, kdy  
v pár momentech jsme měli také nějaké šance, ze kterých šlo vstřelit 
branku, ale rozhodně ne v takovém množství, a tak ložené, jako byly  
k vidění na druhé straně. To, co hosté v průběhu zápasu ještě zaho-
dili, to se mockrát nevidí.

Jaký je rozdíl oproti okresnímu přeboru?
 Za mě jednoznačně v tempu hry a rychlosti, a to nejen každého 
hráče, ale taky v rychlosti práce s balonem. O tom jsme se přesvědčili 
hned první hrací týden, když jsme se občas cítili jako na kolotoči.

S čím jde Rudník do letošní sezony?
 Společný cíl je určitě udržet 1. B třídu, v nejlepším případě nebýt 
namočen do boje o sestup a hrát střed tabulky, což po prvním zápase 
vidím jako hodně náročné. Věřím ale, že bez absencí a při zlepšení 
tréninkové morálky by to mohlo být i reálné. Pokud ne, tak budeme 
mít hodně starostí udržet tempo s ostatními týmy.

Vám ale úvodní utkání vyšlo velmi dobře, byl jste chválen. 
Panuje aspoň částečná spokojenost?
 Spokojenost by panovala, kdyby body zůstaly doma. V tomhle 
případě jsem byl po devadesáti minutách spíše rozčarován než spo-
kojen se svým výkonem, ve kterém také byly chyby, ze kterých se 
musím poučit. Bude to chtít ještě dost práce, abych mohl být se se-
bou spokojený, ale hlavně je potřeba se s týmem posunout na další 
úroveň.

Na jakém postu nejčastěji nastupujete a kde se cítíte nejlé-
pe?
 Když nad tím přemýšlím, tak vlastně ani nevím. Záleží na tom,  
v jaké sestavě se sejdeme, a od toho se odvíjí, jestli střed nebo kraj 
zálohy. Dva roky zpátky jsem ještě střídal i útok, takže jsem si zvykl 
na pěknou rotaci v sestavě. Nejlépe asi ve středu zálohy, mám rád být  
v centru dění, rozdávat balóny, a i trošku si zaběhat. Nakonec mi to je 
ale asi jedno, kde nastoupím, když to není levá obrana.

Rudník dříve hrál i krajský přebor. Berete to teď jako mož-
nost opět nastartovat lepší časy?
 Lepší časy snad ano, ale krajský přebor to je spíš jen sen. Myslím 
si, že pro Rudník je důležité v následujících několika letech být stabil-
ním účastníkem 1. B třídy. To by byla asi ta největší výhra. Jsem na to 
zvědavý, jakým směrem se tu fotbal bude ubírat a jestli se to povede.

Co vaše kariéra? Kam ji směřujete?
 Žádný konkrétní cíl v hlavě teď asi nemám. Určitě bych se ale rád 
ještě posunul na další úroveň. Byl bych celkem rád, kdyby to šlo, pro-
tože poslední dva roky jsme skoro vůbec netrénovali. Teď se to tedy 
přes léto lehce zlepšilo (uvidíme, co v průběhu sezóny), ale umím 
si představit, že by můj, ale i týmový posun mohl být daleko větší, 
kdyby se přístup k tréninkům změnil. Moje ambice se budou odvíjet 
od toho, jak to bude v Rudníku šlapat. Rád bych také třeba 1. B. třídu 
nebo i jinou krajskou soutěž někdy vyhrál, ale to je spíš o tom, jestli to 
v Rudníku půjde a všichni budou na to nastaveni.

Dominik Palm

ADAM KAPRÁL, KAPITÁN RUDNÍKU

Je potřeba se posunout na další úroveň

ADAM KAPRÁL
Narozen: 
9. března 2000 ve Vrchlabí
Hráčská kariéra:
• Rudník
Úspěchy: 
Vítěz okresního poháru 2020 a postup do 1. B třídy (2022).
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Vstup do sezony vysokou výhrou je pro každý tým to, co si před prv-
ním mistrovským utkáním přeje nejvíce. Opočnu se to ve skupině 
B Jako 1. B třídy mužů povedlo a čtyřmi brankami k tomu přispěl 
Ondřej Polák, který ale skromně dodává, že uznání si rozhodně za-
slouží celý tým.

V prvním zápase sezony jste 9:3 porazili nováčka FC Zdelov 
1963. Čekali jste před zápasem takhle jednoznačný výsle-
dek?
 To jsme určitě nečekali, obvzlášť po nepovedeném pohárovém 
zápase . Každopádně na výhru jsme si věřili a zápas se nám vydařil 
až nad rámec očekávání.

Čtyři ze sedmi zápasů prvního kola skončily minimálně čtyř-
gólovým rozdílem. Co to podle vás znamená?
 Vypadá to, že se bude hrát hodně ofenzivní fotbal, a to je dobře. 
Jak pro nás hráče, tak hlavně pro fanoušky. Všichni přeci máme rádi, 
když padají góly.

Bude pro vás nevyrovnanost soutěže výhodou?
 Nevím jestli je to nevyrovnaností soutěže, když se ohlédnu za ně-
jakými našimi výsledky minulé sezony, tak bych spíš řekl, že to bylo  
o pár nepovedených zápasech, ale soutěž jako taková je, myslím, vy-
rovnaná.

Vy sám jste vstřelil čtyři branky. Je to ideální vstup útočníka 
do sezony?
 Určitě je to pro útočníka dobrá vizitka a jsem za to moc rád, ale je 
to práce celého týmu. My máme tu výhodu, že jsme pod tím na konci 
akce napsáni.

Minulý ročník jste zakončili na šestě příčce. Jak vidíte vaše 
šance nyní?
 Určitě bychom se chtěli ještě o pár příček posunout, samozřejmě 
nahoru (směje se). Věříme, že budeme bojovat o TOP 3.

ONDŘEJ POLÁK, ÚTOČNÍK OPOČNA

Čtyři góly? Práce týmu, já jsem u toho jen podepsaný
Co bude pro dosažení vašeho cíle důležité?
 Myslím, že jak pro většinu týmů, tak i pro nás je nejdůležitější, aby 
se nám vyhýbala zranění. Mnohdy jsme měli na začátku sezony se-
dmnáct nebo osmnáct hráčů a konec sezony jsme dohrávali v deseti. 
A to už se pak body dělají jen těžko.

Jak probíhala vaše letní příprava?
 Letní příprava byla hlavně o nabírání fyzičky, což se nám samo-
zřejmě nelíbilo, ale moc dobře víme, že to bez toho nejde, nebo nám 
to takhle aspoň říkal trenér (směje se).

Na kterého soupeře se nejvíce těšíte?
 Já osobně se vždy nejvíce těším na derby, tak to bude mít asi  
i většina kluků z týmu. Takže asi na České Meziříčí.

V dalším kole přivítáte druhého nováčka v 1. B třídě. Jak se 
na duel s Malšovou Lhotou připravujete? A co od zápasu 
očekáváte?
 Je to pro nás velká neznámá, vůbec tento tým neznáme ,takže se 
není moc na co připravovat. Každopádně po jejich minulém zápase 
si na výhru věříme a doufáme, že všechny body zůstanou doma.

František Ježek

Nejvíce se Ondřej Polák těší na derby s Českým Meziříčím.
Foto: Archiv O. P.

I. B třída bude letos podle Ondřeje Poláka (v bílém) opět vyrovnaná.
Foto: fotbalfoto.cz - Markéta Vlachová
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V AM Gnol I. A třídě remizovala na svém hřišti náchodská rezerva  
s Novým Hradce 3:3. V rozstřelu byli úspěšnější domácí.

Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý 

Ve skupině B JAKO I. B třídy zvítězilo Opočno vysoko ve Zdelově 9:3.
Foto: fotbalfoto.cz - Markéta Vlachová 

V divizi C remizoval doma Náchod se silným Vysokým Mýtem 0:0.
Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

V M Group Z krajském přeboru porazil Červený Kostelec Jaroměř 1:0.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

Ve skupině B JAKO I. B třídy si Slavia B odvezla z Vamberka 
tři body za výhru 6:2. Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

V Mol Cupu vypadl Náchod s Velkými Hamry po napínavé bitvě.  
Zápas skončil 0:0, vítězové šli dál po penaltovém rozstřelu,  

který skončil výsledkem 7:6.      Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý
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„Ne každé mužstvo má ve svém středu hráče, který opakovaně 
dokáže potvrzovat svoje kvality tím, že patří mezi nejlepší střelce 
soutěže,“ prohlásil na adresu krále střelců minulého ročníku ČFL 
skupiny B nový trenér Chlumce Miloš Sazima, kterého si fotbaloví 
fanoušci mohou pamatovat například z působení v hradecké Olym-
pii či Viktorii Žižkov.

V prvním zápase sezony jste na domácím hřišti porazili  
Baník Most – Souš 1:0. Jak zápas hodnotíte?
 Zajímavé utkání, které skončilo, řekl bych, naším zaslouženým 
vítězstvím. Přežili jsme sice bez úhony pokutový kop hostí před  
koncem utkání, ale jeho větší část jsme měli převahu, vstřelili jsme 
branku před odchodem do kabin v prvním poločase a neproměnili 
minimálně dvě stoprocentní šance v tom druhém.

Jaké jsou cíle pro tuto sezonu?
 Zapracovat rychle nové tváře a skončit v tabulce lépe než v minu-
lé sezóně.

Budete spoléhat na střelecké schopnosti Tomáše Bastina, 
který byl minulou sezonu nejlepším střelcem soutěže?
 Na jeho střelecké schopnosti nebudu spoléhat jen já, ale zcela  
jistě celý tým. Ne každé mužstvo má ve svém středu hráče, který 
opakovaně dokáže potvrzovat svoje kvality tím, že patří mezi nejlepší 
střelce soutěže.

Jak byste chlumecký tým charakterizoval?
 Jako mužstvo, které má srdce, určitou herní kvalitu, zkušenost  
a zarputilost.

Na co jste se zaměřili během letní přípravy?
 Do klubu přišlo několik nových hráčů, času na sehrání příliš  
nebylo, snažili jsme se na hřišti popracovat na kondiční stránce, ale 
i na zdokonalování souhry a získání některých automatismů ve hře.

Na čem budete muset ještě zapracovat?
 Stále je a bude co zdokonalovat. Víme, že máme rezervy napří-
klad v činnosti středních záložníků v postupném útoku. Také přepíná-
ní z útočné do obranné fáze by mělo být lepší.

Opět je k vám z Hradce Králové na půl roku zapůjčen Dani-
el Finěk. V čem je pro vás tento hráč tak výjimečný, že jste  
o jeho hostování už po několikáté usilovali?
 To je dobrá otázka, ale asi spíš pro vedení klubu. Dan je pracovi-
tý hráč, který si nechá poradit a jeho přínos pro mužstvo není malý.  
Prošel již profesionální soutěží. Ví, co obnáší fotbal na vyšší úrovni než 
je ČFL, a pokud bude pracovat jako dosud, jsem přesvědčen, že se 
tam jednou může v naprostém klidu vrátit.

Plánujete do budoucna vyjednat i trvalý přestup?
 To by zřejmě hlavně záleželo na stanovisku mateřského klubu  
a případných finančních možnostech toho chlumeckého a v nepo-
slední řadě na postoji samotného hráče.

Je tohle již finální podoba týmu, nebo máte ještě v hlavě ně-
jaké přestupy?
 Myslím, že pro podzimní část máme kádr uzavřen. Přestupní ter-
mín končí kolem konce září, takže v případě potřeby bychom ještě 
mohli tímto směrem případně reagovat.

František Ježek

MILOŠ SAZIMA, NOVÝ TRENER CHLUMCE

Na Bastinovy střelecké schopnosti bude spoléhat celý tým

Takhle vypadala hlavní tribuna v zápase s Baníkem Most.
Foto: FK Chlumec - Martina Hegerová

Miloš Sazima je novým trenérem Chlumce.
Foto: FK Chlumec - Martina Hegerová
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Posila. Kádr divizního Náchoda doznal v letním období před star-
tem nové sezony některých změn. Jednou z nich je i mladý záložník 
Dominik Bičiště, který naposled působil v třetiligovém Chlumci nad 
Cidlinou. „Do Náchoda přicházím s o to větší motivací,“ říká odhod-
laně odchovanec Hradce Králové.

Jak došlo k příchodu do Náchoda?
 Volal mi trenér Krejčík, že by měl o mě zájem, a poté se mnou 
mluvilo i vedení klubu. Na všem jsme se domluvili a klaplo to.

Jak velkou roli v rozhodování hrál právě trenér Krejčík?
 Velkou. Tréňu znám dlouho, on mě taky, víme co od sebe čekat, 
a také sehrálo roli vynikající zázemí se skvělou partou a vedení.

Berete Náchod jako novou výzvu? V Chlumci jste nedostával 
takovou minutáž, jakou byste si asi představoval.
 Určitě. V Chlumci to úplně nedopadlo podle mých představ,  
k tomu se ale vyjadřovat nechci. Do Náchoda přicházím s o to větší 
motivací.

Jaké jsou cíle v nové divizní sezoně?
 Cíle jsou jasné - hrát top 5. Nejsem alibista, ale myslím si, že  
s tímto zázemím je to povinnost.

DOMINIK BIČIŠTĚ, ZÁLOŽNÍK NÁCHODA

Cíl? Chceme hrát TOP 5, na Hradec teď nemyslím

Jak na vás zatím působí nové prostředí a jak celkově tým  
v Náchodě?
 Jak říkám, prostředí, které tu je, je fantastické. Chceme sem na-
táhnout co nejvíce lidí, dělat jim radost a napravit trochu tu minulou 
sezonu. Tým je tu solidní, ale hlavní je, abychom byli všichni zdraví.

Na úvod velmi cenná remíza s Vysokým Mýtem. Jak jste zá-
pas viděl?
 Bod byl velice dobrý. Samozřejmě Mýto bylo favoritem, mělo  
optickou převahu, ale ve finále mělo dvě pořádné šance. My jsme 
si tam taky něco vypracovali, ale bohužel neproměnili. Teď jedeme 
vyhrát do Brandýsa.

Co čekáte od letošní divize?
 Myslím, že bude soutěž nesmírně vyrovnaná. Čekám hodně sou-
bojů a jsem zvědavý na rozhodčí.

Tým Náchoda se oproti minulé sezoně trochu obměnil. Bude 
silnější?
 To ukáže čas. V tuhle chvíli ale máme velmi kvalitní tým, navíc  
je ještě pár kluků zraněných. Až se vrátí, budeme ještě kvalitnější.

Co vy a fotbalové plány?
 Moje ambice jsou takové, že se chci s Náchodem umístit co nej-
výše to půjde. A být tady produktivní.

Jste odchovancem Hradce Králové. Plánujete se někdy do 
klubu vrátit?
 Plány vrátit se teď určitě nemám. Prožil jsem tam krásné roky  
a určitě jsem se po fotbalové stránce hodně posunul. Akademie tam 
je hodně kvalitní.

Dominik Palm

Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

DOMINIK BIČIŠTĚ
Narozen: 
8. 8. 1999 v Jilemnici
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Sám si vyzkoušel žákovskou divizi a s fotbalem by jistě pokračoval  
i dnes. Jenže náhlé vážné zranění zad nasměrovalo tehdy šestnác-
tiletého Tomáše Kurečku na trenérskou lavici, kde již tři roky po-
máhá s tréninkem divizních mladších dorostenců.

Jak jste se k trénování dostal?
 K trénování jsem se dostal díky nabídce a pozvání od trenérů  
Milana Janči a Lukáše Hronovského po mé skoro dvouleté pauze od 
fotbalu, která byla způsobena vážným zraněním zad.

Kolik vám v té době bylo?
 S trénováním jsem začal, když mi bylo šestnáct let. Začínal jsem 
trénovat o rok mladší kluky, se kterými jsem odehrál spoustu zápasů 
během aktivní hráčské kariéry, takže jsem svoji pozici bral spíše jako 
kustoda a psychickou podporu týmu (směje se).

Co pro vás v začátcích bylo nejtěžší?
 Nejtěžší bylo jednoznačně kritické zhodnocení a vidění herních 
situací, které jsem měl ještě kvůli nedávné hráčské kariéře zkreslené 
a vnímal jsem to spíše jako hráč, nikoliv jako trenér. Takže jsem v ně-
kterých situacích chápal spíše kluky, než myšlenku trenérů, kteří od 
hráčů očekávali jiné řešení. Ale postupně se do všeho dostávám a 
pozici trenéra si to naplno užívám.

Jak si mezi jen o málo let mladšími kluky zjednáváte respekt?
 Jak jsem zmínil, první sezonu jsem s hráči měl velmi kamarádský 
vztah. Během tohoto celého období jsem využil čas na učení se trenér-
ských základů a jejich použití v praxi. S každou novou sezonou k nám 
přicházejí o rok mladší kluci, u kterých to je s větším věkovým rozdílem 
jednodušší. Hlavním faktorem je, že spolu s hráči musíme táhnout za 
jeden provaz. Postupem času přichází i důvěra. Když vidí, že to, co po 
nich chceme a očekáváme, dává smysl. Ale když bych to měl shrnout, 
nikdy jsem neměl problém se sjednáváním respektu, vždy jsem se 
snažil, aby respekt byl vzájemný. Díky tomu se dá fungovat bez problé-
mů.

Máte už nějakou licenci, nebo teprve studujete?
 Ano, mám. V zimním termínu v roce 2020 jsem úspěšně absolvo-
val trenérský kurz Grassroots licence “C”, na který jsem v tomto roce 
navázal úspěšným dokončením trenérského kurzu UEFA licence “C”.

Máte v rámci trenérského týmu rozdělené úlohy?
 V našem trenérském týmu nemáme jasně rozdělené úlohy, kdo 
by měl co přesně dělat, ale společně se snažíme vytvářet tréninkové 

TOMÁŠ KUREČKA, TRENÉR TŘEBŠE U17

V devatenácti vede dorost. 
Rozvoj a učení mě bude provázet celý život, říká

jednotky a prostředí takové, ve kterém se kluci budou cítit příjemně 
a budou se fotbalově i lidsky posouvat dál. Spíše než určité úlohy 
máme nastavené cíle, kterých bychom v této sezoně chtěli dosáh-
nout. Podle toho sestavujeme náplň tréninků na krátkodobý, střed-
nědobý a dlouhodobý úsek, ale v tomto směru musím vyzdvihnout 
hlavního trenéra Martina Svobodu, který má vše výborně nastavené  
a připravené.

Je veřejně známou informací, že u mládeže chybí trenéři. 
Proč si myslíte, že tomu tak je?
 Bohužel je to tak. Osobně bych řekl, že je to způsobené nedostat-
kem volného času a nechutí do trénování. Ne každý musí a může být 
trenér. O to více je cenné, když se k trénování dostane člověk, který je 
plně zapálený a dokáže svoji vizi přenést i na tým.
Co by se podle vás mělo v trenérské komunitě zlepšit?
 V první řadě celkové zhodnocení a soužití s fotbalovou realitou. 
Fotbal se za několik let posunul neuvěřitelnou rychlostí dopředu snad 
ve všech směrech. Tudíž je potřeba tohle brát v potaz a neustále aktiv-
ním, nebo i budoucím trenérům nabízet atraktivním způsobem mož-
nost se vzdělávat a posouvat se dál ve své trenérské kariéře.

Co byste poradil mladým fotbalistům a fotbalistkám, kteří 
uvažují, že by ve svém klubu pomohli trénovat děti?
 Jednoznačně bych všem doporučil, aby to zkusili. I přes to, že tato 
práce v mladém věku může přinášet řadu nejistot a překážek, není nic 
lepšího, než když vidíte, jakou vaši hráči mají ze samotného fotbalu a 
vyhraných zápasů radost. A vidět, jak se herně zdokonalují a rostou.

Po loňské reorganizaci vám do dorostenecké divize přibyli i 
soupeři jako B tým Liberce, Hradce Králové či Bohemians. 
Věříte si, že i v takové konkurenci dokážete uspět?
 Pro divizi je to výborný krok dopředu z pohledu zvýšení kvality 
soutěže, takže nás to bude hnát k tomu, abychom se těmto týmům 
dokázali fotbalově vyrovnat. Za svojí představou fotbalu si stojíme  
a věříme, že dokážeme uhrát několik slibných výsledků.

Jaké jsou vaše plány s trénováním do budoucna?
 S trénováním chci v budoucnu pokračovat a nadále se posou-
vat. Rozvoj a učení se novým věcem mě bude provázet po celý život.  
Samozřejmě mám své osobní cíle, kterých bych chtěl dosáhnout, ale 
ty si nechám pro sebe (směje se).

František Ježek

Tomáš Kurečka (v černém dresu) sám aktivně hrál fotbal za Třebeš.
Foto: Archiv TK

Tomáš Kurečka (na fotce nejvíc vzadu) věří, že i proti silným soupeřům 
 dokáží uhrát slibné výsledky.       Foto: Archiv TK
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Lázeňský pohár je minulostí, jednalo se již o 45. ročník. Po dvaadva-
ceti letech se raduje tým Železnice.

 Pořadatelství se zhostily Lázně Bělohrad, které letos slavily 100 
let od založení klubu. Do těchto míst se turnaj vrátil po deseti letech,  
a za tu dobu došlo k výrazné proměně, kdy zejména nové zázemí pro 
fotbalový klub je jistě chloubou tradičního účastníka jednoho z nejstar-
ších turnajů v republice.
 Domácí celek navíc obhajoval zlato z loňského ročníku v Železni-
ci a nemalé cíle měl jistě i letos. Osmičku stálých účastníků doplňují  
z našeho kraje zakladatelské Janské Lázně a dvojice týmů, která  
v uplynulé sezoně slavila postup do vyšší soutěže, Železnice a Veli-
chovky. Prvně tři zmiňované celky zastupovaly skupinu A, kterou 
doplnily moravskoslezské Klimkovice, Velichovky v „béčku“ narazily 
postupně na Konstantinovy Lázně, Mšené Lázně a jednoho z favoritů 
Luhačovice.
 Sobotní program (zápasy hrané 2x20 minut) odstartovaly těsné 
výhry Železnice nad Janskými Lázněmi a Luhačovice nad Mšenými 
Lázněmi. Poté přesvědčivou výhrou naladili domácí fotbalisté své  
fanoušky proti Klimkovicím, aby po tomto zápase přivítali domácí funk-
cionáři tradičním slavnostním zahájením všechny hráče a přítomné 
diváky. První kolo uzavřela další těsná výhra Velichovek nad Konstan-
tinovými Lázněmi.
 Vyrovnanost týmů dosvědčují další dvě těsné výhry favoritů Želez-
nice nad Klimkovicemi a Luhačovic nad Konstantinovými Lázněmi.  
Až opět domácí celek vyhrál o více než gól, když porazil Janské Láz-
ně a jediná branka rozhodla o druhé výhře Velichovek, tentokrát nad 
Mšenými Lázněmi. Po dvou kolech v každé skupině tak bylo jasno, že 
až poslední zápasy určí tabulku pro nedělní duely o konečné umístění.
 Třetí kolo zápasů odstartovaly týmy, které nebyly v první dvou  
zápasech spěšné a opět se jednalo o těsné výsledky. Klímkovice zdo-
laly 2:1 Janské Lázně a jedinou sobotní remízou skončil zápas Kon-
stantinových Lázní a Mšených Lázní. Penaltovou loterii zvládli lépe 
Západočeši a obsadili třetí příčku ve skupině B.
 Sobotní odpoledne vygradovalo posledními dvěmi zápasy, kde se 
hrálo o vstupenky do nedělního finále. Asi nejočekávanější bylo derby 
Lázní Bělohrad se Železnicí. To zvládli lépe „hosté“ a zajistili si neděl-
ní finále, zatímco domácí se museli spokojit s utkáním o třetí místo.  
Poslední zápas tak určil druhého finalistu. Po první půli měly nakroče-
no lépe Velichovky, ale favorizované Luhačovice ve druhé půli otočily 
vývoj a zaslouženě zvítězily.
 Nedělní zápasy o umístění nabídly 
čtyři zápasy. V tom prvním o sedmou 
příčku byly šťastnější Mšené Lázně, 
když po remíze 1:1 zvládly lépe rozstřel 
nad Janskými Lázněmi. Nejvíce bra-
nek padlo v utkání o 5. pozici, Klimko-
vice nasázely Konstantinovým Lázním 
hned sedm branek. Následovalo vý-
chodočeské derby o třetí místo. Domá-
cí Lázně Bělohrad proti Velichovkám  
v úvodu potvrzoval roli favorita, brzy 
vedl a vypadalo to, že potvrdí roli fa-
vorita, jenže Velichovky do poločasu 
vyrovnaly a ve druhé půli doslova po 
poločase snů, ve kterém nasázeli 
domácímu favoritovi tři góly, doslova 
zválcovali a oplatili mu těsnou porážku  
z loňského finále. Tato utkání se hrála 
na 2x25 minut.

LÁZEŇSKÝ POHÁR

Železnice ovládla klání pa dvaadvaceti letech
 Nedělní poledne nabídlo vyvrcholení v podobě finále Železnice 
a Luhačovic na 2x30 minut. Opatrné utkání, ve které byli blíže gólu 
fotbalisté z jihu Moravy, ale Železnici pomohlo břevno, vypadalo, že 
dospěje do penaltového rozuzlení rozhodl zhruba pět minut před kon-
cem jedinou brankou utkání železnický Barták, a tak tým ,jenž slavil 
letos postup do 1. A. třídy po 22 letech ovládl „Lázeňák“, paradoxně 
opět proti Luhačovicím.
 Dalšími zajímavými fakty bylo, že se stejně jako loni o medailové 
pozice střetly stejné dvojice pouze v opačném pořadí (Lázně Bělohrad 
– Velichovky, loni finále, letos o třetí místo a Železnice – Luhačovice, 
loni o třetí místo, letos finále ) a letos zvítězily týmy, které loni v neděli 
smutnily.
 Příští rok přebírají štafetu pořadatele Luhačovice, v roce 2024 se 
turnaj vrací na východ Čech, tentokrát do Velichovek, rok 2025 účast-
níky přivítají Klímkovice, poté Mšené Lázně, aby v roce 2027 při pa-
desátém ročníku tradice pokračovala v místně vzniku, tj.v Janských 
Lázních.

Jaroslav Šubrt

Konečné pořadí na 45. ročníku:
1. TJ Sokol Železnice
2. FK Luhačovice
3. TJ Velichovky
4. SK Lázně Bělohrad
5. TJ Klimkovice
6. Sokol Konstantinovy Lázně
7. Tělocvičná jednota Sokol Mšené Lázně
8. SK Janské Lázně

TJ Železnice: 1. místo.                         Foto: FB Sokola Železnice

TJ Velichovky: 3. místo.                    Foto: FB Velichovky
Dan Barták
 - nejlepší hráč turnaje
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Navždy odešel Miroslav Hopko z Předměřic

Předměřice nad Labem - Nejsmutnější zpráva dorazila na Královéhradecký krajský fotbalový svaz a Okresní fotbalový svaz 
Hradec Králové. Ve věku nedožitých 74 let navždy po dlouhé nemoci odešel Miroslav Hopko (nar. 17. 10. 1948), s jehož jmé-
nem je léta nerozlučně spjat předměřický fotbal.

 Po skončení hráčské kariéry, ve spolupráci především s letitým kamarádem Pepou 
Víchem, se staral o chod klubu TJ Slavoj Předměřice v časech lepších i horších, divizních 
i krajských. I při svém dřívějším časově náročném zaměstnání v ZVÚ doslova žil s týmem 
dospělých a málokdy vynechal domácí zápasy předměřických mládežnických týmů.
 Díky svým funkcionářským zkušenostem byl na hřišti i mimo něj vždy ochoten pomoci 
radou i praktickou činností ostatním kolegům funkcionářům i trenérům. Miroslav Hopko 
dlouhá léta pracoval ve sportovně - technické komisi krajského i okresního fotbalového 
svazu Hradec Králové.
 V roce 2008 byl oceněn Okresním fotbalovým svazem prestižní cenou Hradecká fot-
balová osobnost. V roce 2017 převzal od Královéhradeckého KFS cenu Jana Modřického 
a o rok později obdržel od Fotbalové asociace ČR prestižní Cenu Dr. Václava Jíry.

Bude nám všem na zeleném trávníku i mimo něj chybět.
Čest jeho památce!

Foto a text: Lubomír Douděra (fvk)

SMUTNÁ ZPRÁVA

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

Fotbalv kraji



Slavia Hradec Králové, dorost kategorie U17.
Foto: Miloš Kittler

Sokol Třebeš, účastník M Group CZ krajského přeboru.
Foto: Miloš Kittler

Sokol Malšovice hraje skupinu B JAKO I. B třídy.
Foto: Miloš Kittler

FC Nový Hradec Králové, účastník AM Gnol I. A třídy.
Foto: Miloš Kittler 

RMSK Cidlina, tým dorostu kategorie U17.
Foto: Miloš Kittler

Slavia Hradec Králové, dorost kategorie U19.
Foto: Miloš Kittler

SK Týniště nad Orlicí, nováček M Group CZ krajského přeboru.
Foto: Miloš Kittler




