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Vybojuje Česká Skalice postup do přeboru?

Kamil Kaplan
hrající trenér Kostelce nad Orlicí:
........................................................
 „Česká Skalice patřila k aspirantům 
postupu do krajského přeboru již v loň-
ském ročníku. Ve svých řadách mají hned 
několik hráčů, kteří mají zkušenosti s vyš-
šími soutěžemi. V letošním ročníku 1. A 
třídy bude určitě patřit k horkým favori-
tům na postup.“

David Drozd
hráč futsalového klubu 
FK Chrudim, útočník Jiskry Hořice:
........................................................
 „Českou Skalici vidím jako největšího 
favorita na postup. Už v minulém ročníku 
pokukovala po krajském přeboru. Sezó-
na je však dlouhá a i ostatní týmy budou 
chtít zamíchat kartami. Ale myslím si, že 
kádr mají silný dost na to, aby se jim to 
podařilo.“

Jiří Mašek
brankář Slavie Hradec Králové:
........................................................
 „Česká Skalice má za mě kvalitní 
kádr. Pár kluků tam znám, někteří z nich 
mají zkušenosti i z vyšších soutěží. Samo-
zřejmě tím nechci shazovat kvalitu ostat-
ních týmů, ale myslím, že to Skalici letos 
klapne. Mají navíc kvalitní areál a přebor 
pár let hráli. Přeji všem týmům hodně 
úspěchů a ať vyhraje ten nejlepší. Sportu 
zdar!“

Redakce časopisu „Fotbal v kraji“ založila novou tradici. V každém čísle se odpoví porota složená ze stálých respondentů  
a zároveň osobností místního fotbalu (vždy zástupce každého z okresů), odpovědět na jednu položenou otázku. Tady je první 
z nich!

Aleš Jakl
manažer pro fotbalová hřiště:
........................................................
 „Jakožto správný Skaličák odpovím, 
že jsem o tom přesvědčený. Ale kdybych 
to měl trosku rozvést, tak musím se vším 
respektem říci, že v posledních letech se 
ve Skalici hraje zase dobrý fotbal. Největší 
zásluhu na tom má určitě předseda klubu 
Jaroslav Zítko, který nastavil pravidla pro 
všechny hráče úplně stejná a je jedno, 
jestli je to mladý hráč, nebo už veterán 
jako já. 
Každopádně tým je dnes mladý, tedy až 
na malé výjimky, a kabina zdravá. Před 
sezonou Skalice omladila v bráně a mě 
nahradil konečně mladší gólman Jan 
Šťastný, který nejenom, že je skvělý gól-
man, ale také skvělý lídr a kluky perfektně 
řídí zezadu. V neposlední řadě je potře-
ba také vyzdvihnout schopnosti trenéra  
Petra Lišky, který nedělá velké rozdíly 
mezi kluky a ve většině případů hraje 
ten, kdo trénuje, a tak to na takové úrovni 
má být. Tým má určitě velké ambice na 
postup a za mě určitě oprávněné. Držím 
klukům palce, ať se jim daří, fotbal je baví 
a hlavně ať jim slouží zdraví.“

Miloš Dvořák
trenér Trutnova:
........................................................
 „Pro mě byla Skalice největší favorit 
soutěže už v minulé sezóně. Prokazovala 
svoji kvalitu, má k tomu všechny předpo-
klady. Kvalitní kádr, krásný stadion, a pro-
tože jsem tam také hrával, tak bych jim to 
velice přál.“

POROTA FOTBALU V KRAJI
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 To jen tak nevymyslíte! Když Červený Kostelec v rámci 
třetího kola M GROUP CZ krajského přeboru prohrával na 
domácí půdě s Jičínem 3:0, asi nikdo na stadionu v tu chvíli 
nevěřil, že by mohl bodovat. Opak byl však pravdou. Hlava  
a spol. nakonec v 92. minutě dokonali skvělý obrat a zvítězili 
4:3! A co víc, o vítěznou branku se postaral nestor zdejší  
kopané, bývalý ligový fotbalista a nyní kouč reprezentace 
U15 Karel Havlíček. „Atmosféra v závěrečných minutách 
byla fantastická. Ten moment si budu pamatovat,“ ohlíží 
se hrdina utkání, jenž se mezi střelce v krajském přeboru  
zapsal ve svých třiapadesáti letech.     

Kam tento zážitek ve své bohaté kariéře řadíte?
 Když spoluhráči poslali do společného chatu video, jak sla-
vím, tak jsem se sám musel smát. Projev radosti v podání „letadla“ 
v 53 letech je zvláštní. Žádný seznam zážitků jsem si nikdy nedělal 
a byl to jen šťastný výlev momentálních emocí, kvůli kterým jsem 
rád, že hraju doposud.

Jak byste vítěznou trefu v duelu s Jičínem popsal?
 V 92. minutě jsem v brejkové situaci utekl všem mladším 
hráčům, obešel brankáře a zavěsil do prázdné brány (směje se).  
A teď vážně: David Hlava mě svým perfektním zahráním rohového 
kopu našel osamoceného v malém vápně a já jsem se jen snažil 
nikoho netrefit.

Projevila se při standardní situaci vaše zkušenost a na-
opak nezkušenost mladého jičínského mužstva?
 Zkušenosti se nedají koupit, to se musí prožít a v některých 
momentech je to u starších hráčů určitě výhoda. 

V 53 letech jste odehrál celé utkání krajského přeboru. 
Odkdy jste věděl, že nastoupíte? Byl to záměr?
 Domácím fanouškům jsem se ukázal už při slavnostním  
otevírání našeho zrekonstruovaného stadionu 6. srpna, takže  
důvodem mého nastoupení byl deficit stoperů. 

Množily se vám sms zprávy po takovém obratu a vstřele-
ném gólu?
 Těch SMSek bylo strašně moc a nejvíce dotazů bylo na typ 
skórování, který jsem uváděl v humorném duchu ve druhé otázce.

Moc takových zápasů, kdy tým prohrává 0:3 a nakonec 
vyhraje, jste asi nezažil. Bude to zápas, který si budete 
pamatovat?
 Pamatovat si ho budu, emoce byly veliké a v 60. minutě asi 
nikdo nevěřil, že se to dá ještě otočit. Ale i v prvním poločase, kde 
jsme udělali dvě velké chyby, a Jičín je svou chytrou hrou potres-
tal, jsme si vytvořili minimálně stejné množství šancí jako soupeř. 
V prvních minutách druhého poločasu jsme nastoupili velkým 
tlakem a hned jsme si vytvořili několik šancí, ale udeřilo opět na 
druhé straně. První vstřelený gól nám velice pomohl a to, co jsme 
předvedli v závěru, se nedá hodnotit jinak než jako skvělé. Byl 
to třetí zápas, třetí rozhodnutí v závěrečných minutách, potřetí tři 
body, i když je potřeba dodat, že nám štěstí přálo.

Jaká euforie panovala na stadionu?
 250 diváků nás hnalo k vítězství až do konce a v 92. minutě 
byli i oni odměněni za pomoc svému týmu. Atmosféra v závěreč-
ných minutách byla fantastická a kdo nevydržel do konce, litoval.

Jaké plány máte jako hráč v Červeném Kostelci? 
 Mé plány jsou hrát za B tým dokud budu týmu něco platný  
a v případě potřeby sporadicky nastoupit i za A tým. Samozřej-

KAREL HAVLÍČEK, ČLEN VV KFS, TRENÉR REPREZENTACE U15 
A HRÁČ ČERVENÉHO KOSTELCE: 

Gól? Když jsem viděl, jak slavím, musel jsem se smát 
mě jen pokud se mi to nebude křížit s mým pracovním vytížením  
trenéra reprezentace ČR U15.

Kostelec otevřel nový stadion. Jak se vám líbí? Co byste  
k němu a vůbec k tomu, co stavbě předcházelo, řekl?
 Stadion je krásný a předcházelo tomu dlouhé martyrium vyjed-
návání, hlasování zastupitelů města, tři pokusy o dotační žádost, ale 
výsledek je nádherný a na celý stadion jsme pyšní. Tímto bychom 
rádi poděkovali všem, kteří se na rekonstrukci stadionu podíleli  
a hlavně vedení našeho města, že podpořilo realizaci této stavby. 
Samozřejmě nás to teď zavazuje ke správnému udržování tohoto 
nového objektu, což musí přinést větší úsilí než u zchátralé přede-
šlé budovy a tribuny.

Chuť do fotbalu u vašich hráčů s novým stadionem vidi-
telně stoupla. Po čtyřech kolech máte devět bodů. 
 Kluci solidně a v dobrém počtu trénují a zatím jsme byli povět-
šinou odměněni. 

Jaké jsou cíle pro letošní sezonu?
 Hlavním cílem je najít trenéra, kterého doposud nemáme. Na  
něčem jsme se se spoluhráči na za začátku domluvili a zatím to 
platí a kluci plní. Je to o vzájemné pomoci, ale dlouhodobě to bez 
trenéra fungovat nemůže.

Nedevalvuje trochu krajský přebor fakt, že ho můžete 
takto hrát i v 53 letech?
 Nevím, jestli devalvuje, ale samozřejmě je to odraz dnešního 
,,mládí“, jejich dovedností, ambicí a hlavně chuti tvrdě pracovat.  
Z tohoto důvodu najdete ve všech soutěžích o hodně víc star-
ších, ne-li starých (pardon všem podobným dědkům) hráčů než  
v dřívější době. Dnešní hráči by všichni chtěli hrát v základu  
a pokud mají jít na lavičku, tak jsou časté výmluvy typu škola,  
maturita, rodinná oslava, voda, práce, brigáda atd. Vše je o orga-
nizaci svého času, ale dokážu i pochopit, že to ne vždy jde.

Dominik Palm

Fotbalisté Červeného Kostelce zahájili nový ročník krajského 
přeboru mužů velmi dobře. Na úvod doma zdolali Jaroměř 1:0.
 Foto: fotbalfoto.cz 

Karel Havlíček 
Foto: archiv FAČR
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 V M GROUP CZ Krajském přeboru fotbalisté jičínského 
sportovního klubu nedokázali zatím uhrát ani bod. Obránce 
se zkušenostmi ze dvou severočeských akademií a divizní 
štace v Přepeřích, Dominik Zezulka, ale nevidí důvod vidět 
věci pesimisticky. „Nálada optimální není, ale zároveň si 
uvědomujeme, že je ještě hodně zápasů před námi,“ shrnu-
je čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Po prvních čtyřech zápasech jste bez bodu. Co se děje?
 Chybí nám zkušení hráči, kteří jsou zranění. Věřím, že až  
se uzdraví, přijde zlepšení. Momentálně nás sráží, že máme hod-
ně mladý tým, který není ještě zkušený.

Změnilo se v týmu od minulé sezony něco?
 Odešel trenér Houška, který šel trénovat Přepeře. Nás převzal 
trenér Beneš, který vedl B tým.

V sezoně 2018/2019 jste si vyzkoušel angažmá v Přepe-
řích. Jak na něj vzpomínáte?
 To byla divizní sezona, ve které se postoupilo do ČFL.  
Na angažmá vzpomínám jen v dobrém. Měl jsem možnost si za-
hrát se zkušenými kluky, kteří hráli nejvyšší soutěže.

Jak jste se k němu dostal?
 V Jablonci mi tou dobou skončila smlouva a nechtěl jsem  
ji prodlužovat. A v Přepeřích v té době trénoval pan Petřík, se kte-
rým jsem se znal už z Liberce.

Proč jste se vrátil do Jičína?
 V Přepeřích byl v té době hodně zkušený tým a já se vracel 
po zranění. V týmu byla opravdu velká konkurence, tak jsem  
se rozhodl pro návrat.

V mládeži jste působil v Liberci i Jablonci, kde se vám 
líbilo více?
 Těžko říct, na obou klubech bylo něco. Liberec měl ale lepší 
tréninkové plochy. Obojí pro mě byla veliká zkušenost.

5

Dominik Zezulka spoléhá na návrat zraněných opor. 
Foto: Nikol Kuncová

DOMINIK ZEZULKA, OBRÁNCE JIČÍNA: 

Jičín, Liberec, Jablonec, Přepeře a znovu Jičín 

Dělali spoluhráči v Jablonci nějaké narážky na to, že jste 
k nim přišel od jejich největšího rivala?
 Možná tam nějaká ta narážka proběhla, ale většinu kluků jsem 
znal z krajských výběrů, takže vše bylo v pohodě. Navíc jsem ne-
byl jediný, kdo mezi těmito týmy přešel.

Ačkoli je vám teprve čtyřiadvacet let, očekává se od vás 
po takových fotbalových zkušenostech nějaká vůdcovská 
role v týmu?
 To je spíš asi otázka na trenéra, ale samozřejmě vzhledem  
k tomu, že máme opravdu mladý tým, tak nejspíš ano. Snažím se 
klukům pomoct jak při tréninku, tak i při zápase.

Jak vnímáte momentální náladu v kabině?
 Optimální není, ale zároveň si uvědomujeme, že je ještě hod-
ně zápasů před námi.

Je tým dost silný na to se opět výsledkově zvednout?
 Po těch čtyřech nepovedených zápasech bylo zapotřebí  
si něco vyříkat. Jinak jsem přesvědčený, že určitě sílu máme.  
Pomohou nám k tomu i návraty zraněných hráčů.

Který tým tento rok tipujete v přeboru na největší překva-
pení? Proč?
 Postupové ambice bude mít určitě hradecká Slavie, ale mys-
lím si, že nejvíce ji potrápí Solnice, nováček soutěže.

František Ježek

Jičín na domácí půdě podlehl Solnici 1:4.    Foto: Nikol Kuncová
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 Byl u fotbalových začátků svých tří synů, postupně se 
zapojoval do práce s mládeží a nyní se Roman Havel bude 
mládeži věnovat na plný úvazek. Jako nový Grassroots tre-
nér mládeže (GTM) Královéhradeckého KFS bude mít na 
starosti například výběry mládežnických kategorií či organi-
zaci vzdělávacích kurzů pro trenéry.

Byl jste jmenován novým krajským generálním trenérem 
mládeže. Co vás vedlo k přijetí této nabídky?
 Celý život jsem se pohyboval okolo fotbalu a práce s mláde-
ží mě vždy naplňovala. Dalším z důvodů je možnost spolupráce  
s trenéry v podobě Karla Havlíčka, Ládi Brože a dalších osobností 
Královéhradeckého kraje.

Co bude vaší náplní práce?
 Jmenováním do této pozice jsem se stal členem komise mlá-
deže a současně členem trenérsko-metodické komise v našem 
kraji. Budu se podílet na organizaci vzdělávacích kurzů pro trené-
ry. Jednou z činností mé práce bude úzký kontakt s klubem FC 
Hradec Králové, se kterým jsem přišel zatím do styku pouze jako 
rodič. Dále budu zodpovědný za všechny výběry mládežnických 
kategorií Královéhradeckého kraje. Je toho spousta, ale na novou 
pozici se těším.

Jaké máte s trénováním mládeže zkušenosti?
 Jako celá řada trenérů jsem byl u prvních fotbalových krůčku 
svých tří synů. Postupně jsem se z role rodiče přihlížejícího stal 
asistujícím rodičem. Pak už to byla jasná volba být trenérem mlá-
deže. Prošel jsem všechny přípravkové kategorie. V rámci půso-
bení v komisi mládeže OFS Rychnov nad Kněžnou jsem vedl tým 
okresního výběru WU11 a byl jsem na krátkou chvíli i u výběru U9.

Trénujete aktuálně nějaký tým?
 Momentálně pracuji s přípravkovými kategoriemi v klubu FC 
České Meziříčí.

Jaký je aktuální stav mládežnického fotbalu v Králove-
hradeckém kraji?
 Na tuto otázku budu schopen zodpovědně odpovědět až 
v delším časovém horizontu, kdy si chci celé prostředí nejprve 
zmapovat. Chystám se pravidelně potkávat s trenéry mládeže  
v jednotlivých klubech, abych lépe poznal prostředí, ve kterém 
nám vyrůstají nové fotbalové naděje.

Co byste chtěl změnit?
 Pohled na současnou výchovu mládeže, a nejen té fotbalo-
vé. Pro vysvětlení si vypůjčím slogan od svého budoucího kolegy 
Standy Dubna, GTM v kraji Vysočina: „Kdo chce pokazit dráhu 
svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky“. To je všeří-
kající.

ROMAN HAVEL, NOVÝ GRASSROOTS TRENÉR MLÁDEŽE:

Chci změnit pohled na výchovu mládeže 

Jak plánujete bojovat s nedostatkem trenérů u mládeže?
 Pro mě jako člena výkonného výboru OFS Rychnov nad 
Kněžnou bylo již v minulosti prioritou získávat nové trenéry mlá-
deže. Jestliže je naší snahou vybudovat v dětech lásku k fotbalu  
a sportu celkově, to samé by mělo platit i v otázce trenérů mládeže.  
Je potřeba pro nové adepty vytvářet takové podmínky, aby je tré-
nování bavilo a naplňovalo. V loňském roce se rozjel projekt kurzu 
licencí pro hráče v dorosteneckém věku, který měl velkou odezvu 
a ve kterém bude trenérsko-metodická komise pokračovat.

Z jakých zdrojů při tvorbě plánů na trénink nejraději čer-
páte
  Velkým zdrojem informací je pro mě, ale i ostatní trenéry 
program XPS, který ve spolupráci s FAČR provozuje společnost 
Sidelinesports. Zde je k nalezení nepřeberné množství cvičení, 
dnes již členěných do jednotlivých věkových kategorií, za kterých 
je možné sestavit tréninkový plán.

Kde by se mělo Česko s výchovou mládeže inspirovat?
 Především si myslím, že musíme naučit mládež milovat sport, 
vrátit se k všestrannosti našich dětí, aby ve věku 14-15 let nedo-
cházelo k jejich fyzickému, ale hlavně morálnímu opotřebení. 
Není úplně nutné hledat inspiraci v okolních zemích. Můžeme 
hledat určité prvky, které fungují, ale podstata výchovy českých 
dětí má vycházet z českého prostředí.

Hrál jste sám aktivně fotbal?
 Prakticky jsem v kariéře vystřídal pouze dva kluby. Od mlad-
ších žáků jsem hrál za FC České Meziříčí, kde dnes působím jako 
trenér mládeže a SK Přepychy. V Přepychách jsem si stačil zahrát 
oblastní přebor, než došlo k reorganizaci soutěží v důsledku vzni-
ku nových krajů. Zde jsem působil v krajském přeboru s malou 
odmlkou v podobě návratu do „Meřiče“ dlouhých osm let.

František Ježek

Roman Havel sám fotbal aktivně hrál.     Foto: Markéta Vlachová

Roman Havel se těší na 
spolupráci se zkušený-
mi trenéry.     
Foto: Václav Janeček



Opočno Cup 2022
TJ Spartak Opočno uspořádalo dne  
20. 8. 2022 fotbalový turnaj starších  
přípravek ročníku 2012 a mladší, které-
ho se zúčastnilo celkem dvanáct týmů. 
Z vítězství se nakonec radovali hráči 
FC Hradec Králové.
                                          Foto: fotbalfoto.cz - 
Petr Reichl (10x) 

Sedmé místo obsadil Slovan Broumov. Družstvo Sokol Černíkovic. Vítěz turnaje, FC Hradec Králové. 

Fotbalisté Náchoda získali čtvrté místo. 

Fotbalisté SK Týniště nad Orlicí.  

Mužstvo Nového Města nad Metují skončilo páté.

SK Miletín. Družstvo Solnice

Spojený tým SK Dobruška/Spartak 
Opočno skončil desátý. 

Malšova Lhota si odvezla osmou příčku.



FOTBAL V KRAJI REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY8

S příchodem nového soutěžního ročníku 2022/2023 naše re-
dakce spustila novou rubriku s názvem Představujeme klub. 
Dalším klubem, kterému se budeme věnovat, je FK Nechanice 
2011. V dospělé kategorii nyní účastník Okresního přeboru.  

HISTORIE
 Prvním písemně doloženým předchůdcem nynějšího FK Ne-
chanice byl Sportovní klub Nechanice, založený v roce 1921. Od 
roku 1930 začali nechaničtí fotbalisté startovat v pravidelné sva-
zové soutěži, a to ve II. třídě. Postupně se probojovali do I. B tří-
dy. Vrcholem snažení v této soutěži bylo třetí místo v roce 1936.  
V roce 1948 bylo připraveno sloučení sportovního klubu s TJ  
Sokol Nechanice.
 Přibližně následujících 30 let hráli nechaničtí fotbalisté pouze 
okresní soutěže se střídavými úspěchy. Jak stárli členové výbo-
ru, tak se zhoršovalo zázemí – hřiště, kabiny atd. Nejschopnější 
hráči odcházeli do okolních klubů (Kunčice, Kobylice, Probluz…). 
V roce 1982 muži ukončili činnost a pár let poté i mládež. Neod-
vratitelným se tedy stal fakt, že došlo k rozpuštění nechanického 
oddílu.

STADION
 Výstavba nového areálu probíhala v období od 1. 7. 2018 do 
30. 11. 2019. Hlavním prvkem je travnatá plocha o rozměrech  
100 x 70 m, dále víceúčelové hřiště s umělým povrchem  
40 x 21 m. Součástí areálu je i dětské a workoutové hřiště a také 
klubovna. Tučným písmem se do nechanické kopané vryl datum 
22. 8. 2020, kdy se po více než 35 letech odehrálo na zbrusu 
novém fotbalovém stadionu v Nechanicích mistrovské utkání  
za účasti bezmála 1. 000 přítomných diváků (Nechanice – Červe-
něves B 6:0).

MLÁDEŽ
 V soutěžním ročníku 2021-2022 nechanické barvy hájila mini 
přípravka, mladší a starší přípravka, mladší žáci. V právě probíhají-
cí sezoně je to mini přípravka, mladší a starší přípravka. Výhledově 
by v klubu rádi obsadili všechny mládežnické kategorie (u star-
ších kategorií patrně v souklubí).

SOUČASNOST
 V roce 2011, tedy téměř po 30 letech, došlo k založení ná-
stupnického fotbalového klubu, a to FK Nechanice 2011 z.s.  
V podzimní části sezony 2019 klub působil ve 4. třídě. Tímto po-
činem se, doufáme, nastartovalo úspěšné a dlouholeté účinko-

vání Nechanic na fotbalové mapě Královéhradeckého kraje. Prv-
ní mistrovské utkání po cca 35 letech bylo sehráno 10. 8. 2019  
v azylu na kunčickém pažitu s rezervou Nového HK a smírným 
výsledkem 3:3.
 Jarní část a posléze celý soutěžní ročník byl bohužel zrušen 
vzhledem k celosvětové pandemii. V aktuálním ročníku nastupují 
muži v Okresním přeboru, kde si svoji účast zajistili v loňské po-
stupové sezóně, když ztratili pouhé dva body za jednu remízu. 
Cílem je předvádět atraktivní fotbal, který bude bavit a pohybovat 
se v horních patrech tabulky.

OSOBNOSTI

Vlastimil Jaroš – nynější správce areálu, který si užívá fotbalové-
ho důchodu. V předchozích letech útočník působící v krajských 
soutěžích, který byl ceněný zejména pro svoji buldočí povahu, tah 
na branku a nekompromisní levačku.

Pavel Hochmann – fotbalový veterán a příkladný profesionál, 
který i v 55 letech týden co týden drží krok s mladými fotbalisty  
a potvrzuje známé rčení, že věk je pouze číslo.

Jiří Pechar – od první sezóny znovuzrozeného týmu správný 
kapitán a leader Nechanic nastupující na postu stopera. Vzhle-
dem ke své pozici je i gólově velmi produktivní. Spolu s bratrem 
Pavlem, Ondrou Pokorným a Tomášem Ornstem jsou osou týmu 
a tahouny od jeho založení.

Jindřich Laštovička – střední záložník propojující defenzívu  
s ofenzívou. Operuje na obrovském prostoru a vyniká v soubojích, 
zejména těch vzdušných. Velice oblíbený v kabině a klubovně, 
kde je často terčem vtipů svých spoluhráčů.

Tomáš Chalupník – jedním slovem koncák, který táhne Necha-
nice vstřelenými brankami za vítězstvími. Ne nadarmo si v loň-
ském ročníku vystřílel korunu střelců napříč všemi šutéry v králo-
véhradeckých okresních soutěžích.

Dominik Palm

PŘEDSTAVUJEME KLUB – FK NECHANICE 2011 

Cíle klubu? Předvádět atraktivní fotbal. 
V mládeži obsadit všechny kategorie

Fotbalový stadion v Nechanicích. 
Archiv klubu FK Nechanice 2011.
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Je důkazem, že věk je jenom číslo. Velezkušený brankář Jan 
Šťastný v letošní sezoně jednoznačně má pomoci České Ska-
lici k vytčenému cíli - postupu do krajského přeboru. A zatím 
se to daří skvěle. Bývalý brankář Trutnova vychytal ve čtyřech  
zápasech nové sezony hned tři čistá konta a Českoskaličtí ve-
dou tabulku 1. A třídy. „Roli favorita přijímáme. S tímto týmem 
to ani jinak být nemůže,“ má jasno dvaačtyřicetiletý gólman. 

Pouhé dvě inkasované branky po čtyřech kolech. Zatím 
spokojenost? 
 Spokojenost určitě ano, je to dobrou prací celého týmu.  
S trenérem na tom pracujeme a chceme se stále zlepšovat! Sna-
žím se předat dál své zkušenosti, kluci se učí a je vidět progres. 

Česká Skalice je bezesporu hlavním favoritem na postup. 
Přijímáte tuto roli?
 Přijímáme! Myslím si, že s kvalitou našeho týmu to ani jinak 
být nemůže. Na druhou stranu respektujeme sílu ostatních týmů. 
Máme za sebou teprve čtyři kroky z třiceti. Před námi je ještě  
dlouhá cesta. 

Jak jste v České Skalici spokojený?
 Hodně! Tak nějak to všechno do sebe pasuje, a to jak na hřišti, 
tak i mimo něj! Máme skvělé fanoušky, krásné hřiště, výbornou 
partu. Baví mě to tady.

Co bylo hlavním důvodem vašeho příchodu? 
 Chtěl jsem někde stabilně chytat. Po dvaceti letech jsem  
nevěděl, na čem v Trutnově jsem. Podzim pro mě nebyl dobrý, 
víc věcí bylo špatně, rozmýšlel jsem, jestli pokračovat nebo odejít. 
Prioritně jsem koukal na krajský přebor a 1. A třídu. Hráči v poli 
to mají jednodušší, jako gólman a v mém věku nechceš dojíž-
dět a bojovat o flek v bráně s místním borcem a pak zjistit že sis  
nepomohl. Proto jsem začal zimní přípravu v Trutnově a chtěl svou 
situaci změnit. Tři týdny před začátkem jara mi trenér oznámil,  
že budu chytat, ale… Nic se nezměnilo. Věděl jsem, že Skalice  
v tu dobu řeší problém, a tak jsem jim zajel „nabídnout své služby“. 
Rozhodování bylo jednoduché, vyhrál ten, kdo mě chtěl v bráně.

Jaké máte se Skalicí cíle a plány?
 Já? Velké! Udělat maximum pro postup! Hrát pěkný fotbal, 
vyhrávat, bavit fotbalem sebe i druhé! 

Jak na vás působí 1. A třída? Oproti divizi je to určitě  
velký skok.
 Rozdíl papírově ano, ale je to fotbal. Jedenáct proti jedenácti  
s jedním míčem na dvě brány. Hraje zde spousta zkušených  
fotbalistů, padá hodně branek. Kvalitní královéhradecká „2. liga“.

Nelákalo vás ještě setrvat v divizi?
 Lákalo, jenže já vždy říkal: „Pokud bude zájem a budu zdra-
vý“. A to bohužel už neplatilo. Trutnov je moje rodné město, můj  
mateřský klub a splnil jsem si dětský sen. Fungovalo to dlouho  
a jsem za to rád. Teď už je to uzavřená kapitola.  

Ve svých letech jste stále skvělým gólmanem. Jaký 
máte recept na stálou výkonnost? Udržujete se nějak 
speciálně? 
 Děkuji. Speciálně nic nedělám. Mám i jiné sportovní aktivity. 
Hlavně chodím pravidelně na trénink a trénink je od toho, aby jsi 
pracoval a zlepšil, co máš jako slabinu. Měl jsem štěstí, vlastně  
od přípravky pořád v bráně. Vážná zranění se mi, díky bohu, vyhý-
bají. Dost věcí je o hlavě, jak si to v ní nastavíš. Z vlastní zkušenosti 
vím, že můžeš čtyři týdny chytat se zlomeným palcem na ruce, 
jen ti pak někdo musí pomoct nasadit a zafáčovat tu rozstřiženou 
sádru. Stačí chtít a ponaučit se z chyb.

Jak moc mrzelo, že se postup do přeboru ve Skalici nepo-
vedl už v minulé sezoně?
 Možnost postupu nám utekla hned na začátku jara ve venkovních 
zápasech. Prohráli jsme si to sami. Poučení pro nás pro tento ročník.

Kdo bude dalším favoritem letošní sezony?
 O postup bude s námi bojovat víc týmů. Vidím silné týmy Nové 
Město, Železnice, Roudnice, Nový Hradec, Sobotka, Broumov 
(když se sejdou). Ovšem se vší pokorou a respektem k ostatním, fa-
vorit je Skalice. Všichni jako favorita nás také označují a každý nás 
bude chtít připravit o body. Je to jen na nás, jak se s tím popereme.

Váš největší fotbalový moment, zážitek?
 Jednoznačně UEFA Regions Cup. Poprvé v roce 2007  
kvalifikační skupina nedopadla dobře, v roce 2018/2019 jsme 
si to vynahradili. Vyhráli jsme skupinu a postoupili na závěrečný 
turnaj do Německa. Skvělá parta výborných fotbalistů a přímých 
zúčastněných, která dobře reprezentovala (a nejen na hřišti)  
sebe, náš kraj a mě bylo ctí být jejím kapitánem. Samozřejmě  
ještě každý zápas proti ligovému týmu.

Dominik Palm

JAN ŠŤASTNÝ, BRANKÁŘ ČESKÉ SKALICE:

Hlavní favorit je Skalice. Trutnov? Uzavřená kapitola

JAN ŠŤASTNÝ
Narozen: 
25. prosince 1979 v Trutnově
Hráčská kariéra:
• 1988–2001 MFK Trutnov
• 2021–2022 Poříčí u Trutnova (hostování)
• 2002–2022 MFK Trutnov
• 2022–? Česká Skalice

Česká Skalice v utkání minulé sezony na hřišti Solnice. 
Foto: Eva Šebová
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V minulé sezoně z toho bylo třetí místo. V té letošní by však pozici 
v tabulce ještě rádi vylepšili. Fotbalisté Úpice jdou do letošního roč-
níku 1. B třídy skupiny A s těmi nejvyššími ambicemi. Z prvních čtyř 
zápasů ovšem hned dvě utkání nezvládli a musí tak dohánět ztrátu 
na čelo. „Je třeba se zvednout a táhnout za jeden provaz,“ má jasno 
mladý střední obránce Ondřej Jadrný. 

Jak jste zatím spokojení s bodovým ziskem po čtyřech 
kolech? 
 Máme šest bodů a s těmi nemůžeme být spokojeni. Chceme 
vyhrát každý zápas, který hrajeme.  Velká škoda zápasů, ve kte-
rých jsme ztratili.

Co v nich chybělo?
 Naše chyby a doplatili jsme na spoustu zahozených šancí.  
Musíme se zvednout, chytnout formu a táhnout za jeden provaz. 

Jaké jsou letos cíle týmu?
 Nejvyšší. Určitě je náš cíl postup do 1. A třídy.

Co současnou Úpici podle vás zdobí?
 Máme tu hráče, kteří hráli vyšší soutěže a máme tím pádem 
nějaké zkušenosti, které nám pomáhají ve výstavbě hry.

Co čekáte od letošní 1. B třídy?
 Od soutěže čekám dost vyrovnaný boj. Jsou zde výborné 
týmy. Doufám, že se k nim zařadíme a ukončíme sezonu s dobrý-
mi výsledky.

Máte raději vysoké, soubojové typy útočníků nebo menší, 
ale zato rychlejší?
 Abych řekl pravdu, je mi to jedno. Ale kdybych si musel vybrat, 
asi radši menší a rychlejší protihráče.

Povětšinou hrajete na postu stopera po boku zkušeného 
Martina Kejzlara. Jak funguje spolupráce?
 Ano, máte pravdu. Myslím si, že spolupráce celkem funguje. 
Martin mi dost pomáhá ve vzduchu, což je pro mě super a taky 
má přehled o hře, který mi občas chybí.

Jaké máte ve fotbale ambice? Plánujete se do budoucna 
posunout výše?
 Určitě bych si jednou chtěl zahrát vyšší soutěže, abych měl 
nějakou výzvu.

Dominik Palm

ONDŘEJ JADRNÝ, OBRÁNCE ÚPICE:

Náš cíl? Postup do 1. A třídy

ONDŘEJ JADRNÝ
Narozen: 
5. září 2002 v Náchodě
Hráčská kariéra:
• Rtyně v Podkrkonoší
• Úpice
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Tým Černilova minulou sezonu skončil poslední v krajském 
přeboru a v klubu se dokonce rozhodli sestoupit o dvě soutěže 
níže. Ve skupině B JAKO 1. B třídy se týmu ve velmi obměněné 
sestavě zatím daří nad očekávání a kapitán Tomáš Schwarzer 
mluví o obrodě černilovského fotbalu. 

Celou svou fotbalovou kariéru jste spojil s Černilovem. 
Muselo být o to těžší být u té loňské sestupové sezony. 
Už jste se přes to jako tým přenesli, nebo ta pachuť stále 
přetrvává?
 Těžké a nepříjemné to určitě bylo, ale na druhou stranu se toto 
blížilo již delší dobu a jaro loňské sezóny to jen završilo. Jak bylo 
již zmíněno, tak za celou mojí kariéru v Černilově nepamatuji tak 
mnoho odchodů a zranění, proher a všeho možného, co se může 
pokazit a nepovést. Ale to už je za námi a myslím, že jako tým 
jsme se přes to přenesli a začíná se tu tvořit nová éra černilovské-
ho týmu.

Proč jste se rozhodli sestoupit o dvě soutěže níž?
 V době přihlašování soutěže a ještě před začátkem přípravy to 
vůbec nevypadalo, že dáme dohromady tým, který by v prvních 
kolech udělal 9 bodů a mohl by se třeba prát i o postup do 1. A 
třídy, což je tedy ještě velmi daleko. Také jsme chtěli čerpat pouze 
kluky místní či z blízkého okolí, ať už od navrátilců po zranění, 
dorostenců až po kluky, co již léta fotbal nehráli a rádi by si ho 
zahráli.

V čem je největší rozdíl oproti krajskému přeboru?
 V prvních kolech musím říct, že asi věk, krajský přebor se 
v mnoha týmech velice omladil a zde se střetáváme s hráči,  
se kterými jsme se vídali před roky o nějakou soutěž výše. Ale 
zatím je brzy na nějaké hodnocení soutěže.

Věříte, že se dokážete do krajského přeboru vrátit?
 Jestli můžu mluvit za sebe, tak já už asi ne, ale zatím to je 
zde na dobré cestě. Mnoho mladých a šikovných kluků, tam ten 
potenciál určitě být může, když vydrží a budou makat. Také se 
třeba ještě vrátí nějací Černilováci, co putují krajem, takže nic není 
nemožné.

Co je teď vaším cílem jako kapitána?
 Takové cíle momentálně žádné nemám, pásku jsem dostal asi 
za to, že jsem služebně nejstarší a snažím se nechybět na žád-
ném zápase či tréninku. Tak možná jen toto přenést zase dál na 
zbytek týmu.

Jak se od minulé sezony změnil váš tým?
 Na tuhle otázku je velice těžké odpovědět. Od úplného za-
čátku minulé sezony se změnil diametrálně, poté, jak jsem již na-
značoval, přišlo mnoho zranění, nezdary a poté mnoho odchodů,  
na jaro se již připojilo pár lidí z aktuálního kádru, aby se soutěž 
vůbec dohrála a mohlo se jet v jedenácti lidech na zápas. 
 Takže už během minulé sezony se tým hodně změnil a sa-
mozřejmě bych téměř nespojoval tým z minulé sezony s týmem,  
se kterým dneska jezdíme na zápasy.

V 1. B třídě jste vyhráli všechny čtyři zatím odehrané  
zápasy. Svítá se na lepší časy?
 Věřím, že ano. Kádr je teď mnohem širší a i na tréninky nás 
chodí mnohem více, ještě to samozřejmě není ideální, ale zlep-
šení tam je. Takže když budeme takto pokračovat, věřím, že ty 
lepší časy přijdou. A snad i ty lepší časy a výsledky přivedou zase 
diváky na zápasy, těch je po nezdarech velmi málo.

Jak se připravujete na soupeře?
 Téměř žádný tým v soutěži neznáme, tak vůbec nevíme,  
co od něho čekat a jak se na něj připravit, takže musíme být ostra-
žití a být připraveni úplně na vše. Všichni si chtějí přeci smlsnout 
na týmu, který hrál minulou sezonu krajský přebor.

Kterého soupeře bude v 1. B třídě nejtěžší porazit? Proč?
 Nejdřív musíme zamakat na sobě a pořádně se sehrát,  
do té doby bude určitě každý soupeř těžký. Jak jsem již zmiňoval, 
týmy téměř neznáme, tak těžko předvídat, který bude nejtěžší. Ale 
myslím, že hodně vyhecované zápasy budou například s hradec-
kou Slavií B, či Českým Meziříčím, kde se tak trochu známe.

František Ježek

TOMÁŠ SCHWARZER, KAPITÁN ČERNILOVA:

Přebor už si asi nezahraju, ale v týmu vidím potenciál

Tomáš Schwarzer (u míče) nastupuje většinou v obraně.  
Foto: fotbalfoto.cz, Václav Mlejnek
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V 1. kole Poháru hejtmana se odehrál zajímavý souboj mezi Velichovkami 
a Jaroměří. Po remíze 1:1 nakonec o postupu rozhodly penalty, 

které ovládli hosté.  Foto: fotbalfoto.cz – Václav Mlejnek

V AM Gnol 1. A třídě zvítězil Miletín nad favorizovanou Roudnicí 3:2. 
Foto: fotbalfoto.cz – Iva Reichlová

M Group CZ krajský přebor nabídl souboj dvou ambiciózních nováčků. 
Z jasné výhry 5:0 se nakonec na hřišti Týniště nad Orlicí 

radovali hráči Solnice.  Foto: fotbalfoto.cz – Eva Šebová 

Jičín v novém ročníku M Group CZ krajského přeboru ještě  
nezískal ani bod. Naposledy doma podlehl silné Polici nad Metují 0:4. 

Foto: fotbalfoto.cz – Václav Mlejnek

Dvůr Králové v divizi C doma nestačil na Benátky nad Jizerou 
a podlehl jim poměrem 0:3. Foto: fotbalfoto.cz – Renata Jírová

V divizi C získali fotbalisté Náchoda první výhru v sezoně, 
když zvítězili v Čáslavi 2:1.  Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý
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Čtyři body ze čtyř zápasů. To je vizitka fotbalistů novobydžov-
ské Cidliny v Divizi C. Nováček soutěže, který o patro výše  
postoupil po téměř bezchybné sezoně v krajském přeboru, se  
v prvních kolech evidentně sžívá s divizí. Na vyšší tempo  
si zvyká i záložník Martin Štajer, jenž tým vedený trenérským 
triumvirátem Průcha, Věchet, Košátko v letní přestávce posílil  
z hradecké Třebše. „Jsem tu spokojen. Snad to vydrží co nej-
déle,“ říká technický středopolař.

Martine, jaké pro vás byly první čtyři divizní zápasy?
 Vůbec to nebylo jednoduché, ale s tím se počítalo. V divizi asi 
nebude jednoduchý zápas.

Jaký spatřujete rozdíl mezi přeborem a divizí?
 Jsou tam určitě kvalitnější hráči a z každého aspektu, jako je 
rychlost, důraz či fotbalovost, je to o něco výš.

Zmiňoval jste, že letní příprava byla hodně náročná. Cítí-
te se nyní o to lépe?
 Náročné to bylo a myslím si, že to je i trochu znát, pomohlo mi 
to. Ale stále je na čem pracovat.

Hned jste získal pevné místo v sestavě. Zatím tedy spo-
kojenost?
 Ano, jsem spokojen a vážím si toho. Snad to vydrží co nejdéle.

Máte čtyři body ze čtyř kol. Jak tento fakt hodnotíte?
 Mohlo by to být lepší i horší. Každopádně herní stránka  
se musí o dost zlepšit, abychom sbírali body a mohli být klidnější 
a spokojenější.

Jak moc těžké bylo loučení s Třebší?
 Těžké to nebylo (směje se). Už jsem se párkrát rozloučil a to-
hle je příjemná změna do vyšší soutěže. Takže v klubu mi to přáli 
a taky vědí, že se tam vždy rád vrátím.

Cítíte, že jste teď třeba na vrcholu sil a můžete ve fotbale 
ještě něco velkého dokázat?
 Ambici mám jedinou, chci hrát fotbal tak, aby mě stále bavil.  
A jestli to je můj vrchol? Myslím si, že ještě něco ukázat můžu.

Jak na vás působí prostředí v Novém Bydžově?
 Prostředí v Bydžově je přátelské, takové rodinné, což je vidět  
i v kabině na partě. To je dost podobné i v Třebši. Akorát stadion 
a hřiště se moc porovnávat nedá (směje se).

V krajském přeboru bylo hodně chváleno trenérské trio 
Průcha, Věchet, Košátko. Jak se ti s ním pracuje?
 Pro mě je takovéto trio novinka. Víc očí, víc vidí. Mají to dobře 
vyvážené, je vidět, že mají něco za sebou a evidentně jim to fungu-
je. Já si nemůžu na nic stěžovat. Za mě musím říct bez problémů, 
snad to můžou říct i oni (směje se).

Co čekáte od letošní divize a jakou roli v ní bude Bydžov 
hrát?
 Zápasy mohou být dost vyrovnané. Je třeba sbírat body hlav-
ně doma, a když tomu tak bude, očekávám pohyb ve středu tabul-
ky.

Dominik Palm

MARTIN ŠTAJER, ZÁLOŽNÍK NOVÉHO BYDŽOVA:

Bydžov? Příjemná změna. Musíme zlepšit herní stránku

Střední záložník Martin Štajer v dresu divizní novobydžovské  
Cidliny.                          Foto: Archiv RMSK Cidlina Nový Bydžov

Martin Štajer byl ještě v minulé sezoně výraznou oporou hra-
decké Třebše.                 Foto: Archiv Sokola Třebeš

MARTIN ŠTAJER
Narozen: 
7. ledna 1994
Hráčská kariéra:
• Třebeš • Týniště n. O. 
• Jaroměř • Třebeš • Nový Bydžov
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Starší žáci Vrchlabí budou i v této sezoně hrát DAHASL Krajský 
přebor U15. Jejich trenér František Janalík kvituje vrchlabské 
zázemí, ale rád využil i možnost  vyrazit s hráči na kolech na 
soustředění, které je podle něj důležité pro utvoření správné 
týmové chemie. 

Koho ve vaší skupině krajského přeboru letos považujete 
za nejtěžšího soupeře?
 Těžko hodnotit na začátku sezony, období prázdnin je vždy 
složité. Výsledky mohou být dosti zkreslené. Příjemně nás pře-
kvapilo souklubí Vysoké nad Labem s Novým Hradcem. Vysokou 
kvalitu budou mít určitě hráči například z Chlumce nebo Jičína. 

Jak vidíte letos své šance?
 Vzhledem k aktuálnímu složení kádru jsme určitě pozitivně 
naladěni. Hlavním úkolem bude zvládnout podzimní část a dostat 
se do finálové skupiny z co nejlepší výchozí pozice. Na jaře nás 
poté bude čekat devět složitých utkání, která rozhodnou. Chtěli 
bychom určitě minimálně dosáhnout stejného umístění jako v loň-
ské sezoně, což bylo pěkné druhé místo. 

Jak dlouho se věnujete tréninku mládeže?
 Aktivně pátým rokem. Díky výborným podmínkám, které ve 
Vrchlabí panují pro přípravu mladých fotbalistů, jsem maximálně 
spokojen. 

Pozorujete za tu dobu nějakou změnu v přístupu hráčů  
k fotbalu?
 Změna určitě nějaká je, fotbal před 10-15 lety byl asi pro mlá-
dež atraktivnější. Aktuálně těch dětí ve sportu ubývá, konkurence 
jiných sportů je taky vysoká. 

Souhlasíte s tím, že tréninky musí děti především bavit  
a trenér by s nimi měl vycházet na přátelské bázi?
 Co se tyče vztahu trenéra a hráče, tak určitě preferuji přátelský 
vztah. Ale vše musí mít nějaké hranice, které hráči musí dodržo-
vat. Pokud s hráči pracuji na tréninku nebo v zápase, musí být 
disciplína samozřejmostí. A co řekne trenér, je svaté. 

Jak máte v týmu nastavenou hranici mezi přátelským  
přístupem k hráčům a udržením si respektu u nich?
 Týmová pravidla jsou jasně nastavena, pokud je hráči dodržu-
jí. Nedochází k žádným komplikacím a vztahy jsou vždy přátelské. 

Momentálně se s týmem nacházíte na soustředění,  
ačkoliv soutěž už je rozehraná. Co vás vedlo k tomu  
vybrat tento termín?
 Zásadní pro nás bylo, abychom se na soustředění byli schop-
ni sejít v co nejlepším možném složení a počtu. 

V čem je podle vás důležité takovéto akce absolvovat? 
 Důležitá akce to bezesporu je pro vytvoření správné týmové 
chemie, nabrání kondice a doladění jednotlivých herních situací.

Máte tréninky zaměřené na fyzickou kondici, jako to  
v letní přípravě bývá, nebo jste to pojali jinak?
 Tréninky jsou velice pestré, všechny přesuny v rámci soustře-
dění absolvujeme na kolech, samozřejmostí jsou ranní výběhy  
a náročné tréninkové jednotky. Soustředění organizujeme  
s kategorií mladších žáků pro snazší funkčnost v nadcházejících 
obdobích. 

Čím klukům soustředění ozvláštňujete?
 Řekl bych tím, že každá tréninková jednotka je jiná. A klademe 
i důraz na všesportovní rozvoj kluků. Co se týče atletiky, plavání, 
míčových her a podobně. Vždy se snažíme něco vymyslet. Aktu-
álně na soustředění byla největší atrakcí bobová dráha. 

František Ježek

FRANTIŠEK JANALÍK, TRENÉR VRCHLABÍ U15: 

Největší atrakce soustředění? Bobová draha

František Janalík (uprostřed) s týmem Vrchlabí.
Foto: Milan Posker

Tým starších žáků Vrchlabí bude i letos hrát krajský přebor.  
Foto: Milan Posker

Podle Františka Janalíka jsou podmínky pro výchovu mládeže  
velmi dobré.                  Foto: Milan Posker
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Hradec Králové - V Divadle Drak se uskutečnil na 
prahu nové fotbalové sezóny soutěžního ročníku 
2022/2023 pravidelný 
letní seminář rozhodčích 
OFS Hradec Králové.

 Vzdělávací akce, kterou podporuje Královéhradecký kraj, se zúčastnili 
předseda OFS Hradec Martin Zbořil, předseda Disciplnární komise OFS 
Hradec Miroslav Přibyl, předseda KRD Královéhradeckého KFS Leoš  
Slavíček, dále členové KRD OFS Hradec Lukáš Vojtěch, Vilém Novák,  
Lukáš Slavíček, Adam Trejbal a Lubomír Bečvář.  

 Sudí, mezi nimi i několik nováčků, byli seznámeni s požadavky OFS Hra-
dec Králové na jejich působení nejen na hřišti, ale i v průběhu procesu před 
a po utkání, jednotnosti přístupu k posuzování přestupků, správného vypl-
ňování zápisu a dalšími pokyny v souvislosti s IS FAČR. Speciální videa byla 
zaměřena na hraní rukou. Samozřejmě nechyběly testy z pravidel, soutěž-
ního řádu a dalších norem fotbalu. V náhradním termínu absolvují seminář 
rozhodčí, kteří se nemohli zúčastnit. 

Fota a text: Lubomír Douděra

Navždy odešel
VLADISLAV KOŠŤÁL, 
fotbalový funkcionář

 Hradec Králové - Na Královéhradec-
ký KFS a Okresní fotbalový svaz Hradec 
Králové přišla další nejsmutnější zprá-
va. Ve věku 85 let navždy odešel Vladi-
slav Košťál (1937), dlouholetý fotbalový 
funkcionář. 

 Po skončení aktivní hráčské karié-
ry a přestěhování do Hradce Králové se  
v roce 1963 stal rozhodčím. Od následující 
sezony byl zařazen do soutěží Východo-
českého Krajského fotbalového svazu, kde 
působil do roku 1971. Poté řídil celostátní 
soutěže (divize, III. liga). V roce 1977 kvůli 
zdravotním problémům s pískáním skončil. 
Ve fotbale od roku 1975 pokračoval jako 
technický instruktor KFS, postupně přešel 
do divize a národní ligy.

 V letech 1988 až 1993 byl technickým 
instruktorem ve federální celostátní lize  
a po rozdělení Československa v 1. lize ČR. 
Naposledy dělal delegáta na zápase Spar-
ta Praha vs. Baník Ostrava (1:1), v němž  
si Pražané zajistili titul. Byl delegován také 
na duel Evropského poháru Sparta Praha 
– Tel Aviv. Po skončení v nejvyšší soutěži 
byl činný do roku 2011 jako delegát KFS. 

 Ve funkcionářské činnosti pracoval od 
roku 1970 v tehdejším Východočeském 
fotbalovém svazu v disciplinární komisi, ko-
misi rozhodčích či v odvolací a revizní komi-
si. Byl též členem STK Královéhradeckého 
KFS. Za celoživotní přínos obdržel pres-
tižní ceny od FAČR Cenu Dr. Václava Jíry  
a Královéhradecký KFS mu udělil Cenu 
Jana Modřického.  

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

Foto a text: Lubomír Douděra (fvk)

Rozhodčí OFS Hradec Králové absolvovali 
tradiční letní seminář

SMUTNÁ ZPRÁVA

.....................................................................................................................................................................................................
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V AM GNOL 3. třídě východ Dobřenice - Cerekvice 2:2. 
Foto: Lubomír Douděra

DAHASL Okresní přebor OFS Hradec Králové. Prasek - Roudnice B 1:0. 
Foto: Lubomír Douděra 

Třebechovice vyzvaly v 1. kole Poháru hejtmana Slavii Hradec Králové. 
Zápas skončil vítězstvím favorita 5:0. Foto: fotbalfoto.cz

TJ Sokol Lípa n. O. - FK Černilov 1:2. Foto: Martin Tobiška

V 1. kole Poháru hejtmana přivítaly Předměřice favorizovanou Solnici. 
Hosté nakonec odvezli výhru 1:0. Foto: fotbalfoto.cz – Eva Šebová 

V M Group CZ krajském přeboru zdolaly Hořice na domácí 
půdě hradeckou Třebeš 3:0. Foto: Jaroslav Laušman

Krajský přebor starších přípravek, ve kterém Jiskra Hořice změřily  
v Jaroměři síly se Sokolem Třebeš. Foto: fotbalfoto.cz – Václav Mlejnek 




