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FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ:
Foto: Jan Tauber
Fotbalový trenér Miroslav Koubek 
s Cenou Dr. Václava Jíry za svou práci 
pro český fotbal.

REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY

FOTBAL V KRAJI, z.s.

Kamil Kaplan
hrající trenér Kostelce nad Orlicí:
........................................................
 „Po prvních kolech to vypadá, že po-
stupové karty budou míchat rezervy By-
džova, Jičína a Vrchlabí. Otázkou je, zda 
je postup v tomto ročníku jejich cílem. 
Překvapit může Kopidlno i další týmy. 
Rozhodně by to mohla být zajímavá a na-
pínavá podívaná až do posledních kol.“

David Drozd
hráč futsalového klubu 
FK Chrudim, útočník Jiskry Hořice:
........................................................
 „Jako největšího aspiranta na postup 
vidím rezervu Nového Bydžova. Jednak 
se jí povedl vstup do soutěže na výbor-
nou a také práce s hráči je v tomto klubu 
na vynikající úrovni. Myslím si, že spousta 
hráčů se bude chtít ukázat a dostat se do 
divizního áčka, což jim bude pomáhat ve 
sbírání bodů.“

Jiří Mašek
brankář Slavie Hradec Králové:
........................................................
 „Některé týmy znám, jelikož jsem proti 
nim hrál v minulosti přátelská utkání. Za 
mě bude asi mít kvalitu Bydžov B. Kopidl-
no neznám, ale vyřadilo v poháru Třebeš, 
takže kvalitu mít určitě bude.
Rezerva Bydžova bude čerpat klasicky  
z dobré práce s mládeží, která pak ge-
neruje hráče do mužských týmů. Takže 
největším favoritem je právě rezerva By-
džova. SPORTU ZDAR.“

Porota složená ze stálých respondentů a zároveň osobností místního fotbalu (vždy zástupce každého z okresů) odpovídá na 
další položenou otázku. Tentokrát redakce časopisu „Fotbal v kraji“ zacílila na 1. B třídu, konkrétně skupinu A. 

Aleš Jakl
manažer pro fotbalová hřiště:
........................................................
 Za sebe vidím v této skupině čtyři 
týmy, které určitě budou mít ambice bo-
jovat o postup do 1. A třídy. Velice dobře 
se na začátku sezony jeví tým FK Kopidlo, 
který má průměr branek na zápas lehce 
přes pět branek, a to je velice slušná 
bilance. FC Vrchlabí má také velice zají-
mavý tým, který se bude prát o nejvyšší 
příčky. Mají krásný areál s ideálními pod-
mínkami k trénování, dvě travnatá hřiště 
a k tomu ještě UMT. Za mě je asi největ-
ším favoritem na postup B tým RMSK 
Cidlina. Skvěle tam dlouhodobě pracují 
s mládeží a kluky se snaží zapracovávat 
do seniorských soutěží. V loňském roce 
A tým postoupil do divize, a to absolutně 
suverénně, a tak určitě budou chtít, aby 
se jim něco podobného povedlo letos  
i s B týmem. Mezi divizí a B třídou je velká 
výkonnostní propast a hráči vracející se 
po zranění a nebo talentovaní fotbalisté 
se zajisté lepe rozehrají v 1. A třídě.

Miloš Dvořák
trenér Trutnova:
........................................................
 „Myslel jsem, že tuto sezónu bude 
favorit Sparta Úpice, která má zkušené 
hráče a hrají dlouho spolu. Ale realita je 
zatím jiná. Zatím vede Cidlina ,,B”. Kdo 
sleduje jejich práci s mládeží, tak žádné 
překvapení.“

POROTA FOTBALU V KRAJI

Kdo je letos největším favoritem soutěže a proč?
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 Očekávaný duel a vzhledem k dosavadnímu průběhu 
sezony jasný šlágr kola. MIACOM CZ Krajský přebor mužů 
nabídl o víkendu duel Slavia Hradec Králové – Solnice, tedy 
souboj dvou předních celků a asi největších favoritů tohoto 
ročníku nejvyšší krajské ligy. Kdo čekal nervy drásající po-
dívanou od první do devadesáté minuty, ten se hrubě zmýlil. 
Hostující nováček, který vstoupil do vyšší soutěže ve velkém 
stylu, totiž na hřišti Slavie vyhrál přesvědčivě 4:1. Tříbodo-
vé utkání pro svěřence trenéra Potužníka režíroval třígó-
lový útočník Martin Valášek, jenž hattrick stihl nasázet za 
šestatřicet minut prvního dějství. „Rozhodla naše kvalita,“ 
věří střední záložník Solnice David Motl, který se ve druhé 
pětačtyřicetiminutovce rovněž zapsal mezi střelce. 

Měla to být bitva jako řemen dvou aspirantů na přední umístění. 
Jenže domácí favorit, jemuž postup do divize v minulé sezoně na-
konec unikl doslova o vlásek, šlágr kola nezvládl. Hostující Solnice 
využila chyb v obraně sešívaných a do poločasu svému soupeři 
nastřílela tři branky. O všechny se postaral útočník Martin Valášek. 

Ve druhém poločase se Slavia snažila s výsledkem něco udělat, 
hosté si však vedení zkušeně hlídali. Naopak v 72. minutě ještě 
zvýšili náskok, když se trefil David Motl. V 75. minutě se domácí 
dočkali první branky, mezi střelce se zapsal útočník Řezáč, nic-
méně na obrat či zdramatizování se již sešívaní nezmohli. Solnice 
si z Orlické kotliny zaslouženě odvezla všechny body a po šesti 
kolech figuruje v čele tabulky krajského přeboru.

„Chtěli jsme zápas zvládnout, což se povedlo. Myslím, že rozhod-
la naše kvalita, bojovnost a samozřejmě skvělý hattrick „Valina“ 
v prvním poločase,“ radoval se David Motl, opora Solnice, která 
vidí v týmu velkou sílu. „Taktika byla, abychom to zvládli v hlavách, 
abychom neměli svázané nohy a abychom do toho dali vše. Věří-
me v naše kvality.“ 

Solnice má po šesti kolech plný počet bodů a úvod soutěže ji 
tak zastihl ve skvělé formě. „Zápasy nám zatím vyšly výborně, ale 
nesmíme usnout na vavřínech a makat dál,“ uvědomuje si středo-
polař se zkušenostmi z vyšší soutěže.

Na druhé straně samozřejmě panovalo zklamání. Hradecká Sla-
via ve šlágru kola výsledkově propadla, což mrzelo i zkušeného 
brankáře týmu Jiřího Maška. „Moc dobře se mi utkání nehodnotí. 

MAGNET VÍKENDU: SLAVIA HK VS. SOLNICE  

Bitva o čelo měla překvapivý průběh. Hattrick 
Valáška znamenal jasnou výhru nováčka 

Jakoby šlágr kola, to už myslím bylo pro některé naše hráče sva-
zující. Přece jenom (možná to bude znít jako klišé) máme pořád 
mladý tým, který neumí úplně pracovat s tou emocí a tlakem. 
Soupeř mě překvapil svou fotbalovou kvalitou (klobouk dolů). Zá-
pas rozhodly individuální chyby našeho týmu, chladnokrevnost  
v zakončení soupeře a špatné řešení finální fáze našich hráčů. Já 
jsem kluky taky nepodržel. Soupeř rozhodl v prvním poločase. 
A pak už si výsledek zkušeně pohlídal,“ uznal Mašek. „Nám se 
tenhle zápas nepovedl, ale to je prostě fotbal. Musíme na to co 
nejdříve zapomenout a soustředit se na další utkání. Soupeři gra-
tuluji, určitě mu to ale na jaře vrátíme,“ dodal.

FC Slavia Hradec Králové - SK Solnice 1:4 (0:3) 
Branky: 75. Řezáč – 11., 15. a 36. z pen. Valášek, 72. Motl.

Slavia HK: Mašek – T. Kabeláč (77. Kundrt), Strasser, Šejvl, 
Štipák, Málek (46. J. Kabeláč), Krotil (46. Hlušička), Mates,
Labík (77. Týfa), Vošlajer, Řezáč (77. Kosař).

Solnice: Hůlka – R. Ptáček, Zawada (77. Jilemnický), 
Lebeda, Brandejs (67. Volf), Jaroš, Motl, M. Ptáček, Nejman, 
Tobiška (85. Pavlíček), Valášek (85. Kos). 
Rozhodčí: Jiří Gerhardt. ŽK: 4:2

Dominik Palm

Hrdina utkání. Útočník Solnice Martin Valášek vstřelil ve šlágru 
kola tři branky.                                                      Foto: Eva Šebová

Po tomto souboji následoval pokutový kop Solnice.
Foto: Eva Šebová

Solnice zvítězila na hřišti Slavie 4:1 a vede tabulku nejvyšší 
krajské ligy.                                                           Foto: Eva Šebová
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První vítězství v tomto ročníku M GROUP CZ Krajského pře-
boru si připsali fotbalisté Vrchlabí proti favorizovanému sou-
peři z Police nad Metují. „Před sezonou nám odešlo hodně 
kluků, do toho dlouhodobé zranění nepustí mnohé další do 
zápasu,“ podělil se o svůj názor na mizerný start do soutěže 
kapitán týmu Lukáš Hawel.

Proti Polici nad Metují jste si připsali první letošní body. 
Jaký je to pocit? 
 Pocit to je samozřejmě krásný. Pro tyto chvíle ten fotbal hraje-
me, nikoho nebaví prohrávat.

Od osmapadesáté minuty jste po vyloučení Michala Hra-
deckého jednobrankové vedení hájili v deseti. Jak obtíž-
né to bylo?  
 Velmi. Police má kvalitní tým. My jsme zaparkovali autobus na 
velké vápno a čekali jsme na rychlé protiútoky. Police hrozila ze-
jména z rohových kopů, ale ty jsme s velkou dávkou štěstí ubránili. 
Musím vyzdvihnout výkon našeho gólmana Fanyho Janalíka. 

Jak těžké v tomto zápase bylo udržet nervy na uzdě? 
 Neřekl bych, že to bylo nějak vyhrocené utkání, takže jsme  
na naše poměry nervy udrželi na uzdě a soustředili jsme se jen 
na náš výkon.

Na první výhru jste potřebovali letos šest utkání. Čím to 
bylo?
 Před sezonou nám odešlo hodně kluků (Hájek, Tauchman, 
Chleborád, Novotný, Zdržálek), do toho dlouhodobé zranění ne-
pustí mnohé další do zápasu (Navrátila, Dejmka, Hanuše), V tom 
vidím největší problém nepovedeného vstupu do soutěže.

Jakou roli jste v tom hrál vy jako kapitán?
 Jako kapitán jsem zodpovědný za tým. A týmu se bodově ne-
dařilo, takže jsem očekával, že trenér přijde se změnou a dá pás-
ku asistentovi kapitána Janu Blažejovi, ale ten se bohužel zranil, 
takže mi role zůstala a Bláža přišel o svoji šanci stát se kapitánem 
(směje se).

Začínají se teď věci obracet k lepšímu?
 Pevně v to doufám, ale to nám ukážou až nejbližší zápasy.

Je letos vaším hlavním cílem udržení se v soutěži?
 Když se momentálně podíváme na tabulku, tak jiný cíl mít ne-
můžeme. Ale je odehráno teprve šest kol. Čeká nás ještě spousta 
zápasů. A my věříme, že už tabulkou půjdeme jen nahoru.

Celý svůj fotbalový život jste strávil ve Vrchlabí. Měl jste 
i nabídky odjinud?
 Nabídek byla spousta, ale všechno jen do nižších tříd. Dokud 
nebudu dělat ostudu, zůstanu věrný FCV. 

Jak vidíte budoucnost fotbalu ve Vrchlabí?
 Mládežnické kategorie máme pokryté, tak se o budoucnost 
fotbalu ve Vrchlabí nebojím. 

 
František Ježek

LUKÁŠ HAWEL, KAPITÁN VRCHLABÍ: 

Výhra s Policí? Zaparkovali jsme autobus a přálo nám štěstí

Lukáš Hawel (v bílém) v těžkém zápase s Policí nad Metují.    
Foto: Antonín Martinec

Vrchlabí se po zisku prvních 
bodů dostalo na čtrnácté 
místo. 

Foto: Antonín Martinec

Lukáš Hawel si dobře  
uvědomuje zodpovědnost 
související s kapitánskou 
páskou. 

Foto: Antonín Martinec



REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINYFOTBAL V KRAJI 6

 S novou sezonou přibyl hradeckému fotbalu nový part-
ner. Pivovar Hradecký Klenot je dokonce titulárním partne-
rem krajské soutěže U19. Jeho sládek Tomáš Dvořák vidí ve 
spojení s fotbalem příležitost dostat pivo lidem zase o něco 
blíž.

Jak vnímáte tradiční spojení fotbalu s pivem?
 Fotbal a pivo jsou neodmyslitelně svázány k sobě. Jsou to 
symboly, které utvářejí tradiční českou kulturu.

Proč se Klenot rozhodl sponzorovat fotbal v Královéhra-
deckém kraji?
 Podpora sportu a zdravého životního stylu patří mezi priority 
pivovaru. Nejzdravějším nápojem není mléko ani víno. Týmová 
hra, kamarádství a zábava jsou společné pro pivovar i pro fotbalo-
vý tým. Propojení jsme mimo jiné i postavou Martina Tomka, který 
je nejen brankářskou legendou, ale i naším skvělým obchodním 
zástupcem.

Plánujete nějak do budoucna navyšovat sponzorství  
a třeba se jednou stát titulárním partnerem nejprestiž-
nější krajské soutěže – krajského přeboru?
 Když člověk plánuje, tak se pán Bůh směje. Vize, snaha i plány 
jsou. Rád bych odpověděl na tuto otázku v době větší jistoty.

Jaký druh piva je podle vás nejlepší ke sledování fotbalu?
 Staré pivovarské pravidlo praví, že každé pivo má svou příleži-
tost. Dost záleží i na chuti každého. Ale podle mě je to rozhodně 
tradiční český ležák 11% filtrovaná nebo 12% nefiltr.

Viděl byste rád v nabídce občerstvení u fotbalových hřišť 
více speciálů, nebo je jistější zůstat u ležáků?
 V Británii si k fotbalu dávají svrchně kvašený ALE. V Bavorsku 
pak pšeničné pivo. My Češi ovšem umíme skórovat v kategorii 
našemu srdci nejbližší – český ležák.

Máte nějaký oblíbený tým?
 Pocházím z Brna a na místní Zbrojovku jsem rád chodíval. 
Není to sice Manchester, ale o tom sledování a fandění fotbalu 
zdaleka není.

Budete se do budoucna snažit dostat vaše pivo do občer-
stvení u fotbalových hřišť?
 I na tomto se pracuje. Rád bych měl možnost ochutnat naše 
skvělé pivo všude. Hradečtí Votroci a hradecký Klenot k sobě pa-
tří.

Co dalšího kromě fotbalu v Hradci a okolí podporujete?
 Jsme lokální pivovar a rádi podporujeme lokální sporty. Čas-
to kooperujeme s Gladiator race. Naposledy jsme podpořili ka-
noistickou akci Černožický kilometr a naše pivo si můžete mimo 
jiné dát i na zimním stadionu ČPP Arény HC Mountfield Hradec 
Králové (mimo zápasy Extraligy, takže například na Hokejové lize 
mistrů).

František Ježek

PIVOVAR HRADECKÝ KLENOT, NOVÝ PARTNER KFS: 

Pivovar a fotbal? Týmová hra, kamarádství, zábava 

Klenot v Hradci vaří pivo už od roku 2017.   Foto: Klenot

Sládek Tomáš Dvořák (na snímku) nedá dopustit na Brno, 
kde vyrůstal a chodil fandit Zbrojovce.                    Foto: Klenot

Pivo a fotbal k sobě neodmyslitelně 
patří.                                Foto: Klenot



Je bývalým výborným brankářem, který začínal v Unionu 
Žižkov a přes Admiru Praha přišel do dospělého fotbalu. 
Chytal v SONP Kladno druhou ligu a pak působil pět let ve 
Spartě Praha. Již od svých dvaatřiceti let se věnuje trenér-
skému řemeslu a nyní úspěšně vede fotbalisty FC Hradec 
Králové v nejvyšší soutěži, přičemž v minulé sezoně dove-
dl mužstvo k výbornému šestému místu. A to i přesto, že 
nemělo domácí zázemí. Dnes jednasedmdesátiletý kouč 
Miroslav Koubek se nedávno stal letošním držitelem Ceny 
Dr. Václava Jíry v hlavních kategorii. „Člověk má osobní 
pocit, že po něm něco zůstalo. Hradec? Myslím, že moje 
poslední angažmá.“  

Co pro vás toto ocenění znamená?
 Bylo to pro mě samozřejmě překvapení, velmi příjemné, 
nečekal jsem to. A co to pro mě znamená? Vždycky jsem na 
tuhle cenu pohlížel s úctou, je to ocenění za celoživotní práci 
člověka a cítím tam silný morální kredit ceny. Mám z toho vel-
kou radost. Je to důkaz, že ta práce i v mém věku, po sedm-
desátce, byla povšimnuta. Člověk má osobní pocit, že po něm 
třeba i něco zůstalo a že ta práce nebyla marná.

Dá se říct, že jde o jeden z největších úspěchů vaší 
kariéry?
 Musím říct, že je to pro mě víc než jakékoliv vítězství, titul  
s Plzní nebo jakékoliv postupy. Tohle je ocenění životní éry 
člověka, tohle všechny dosavadní úspěchy přebije. Jde o nej-
vyšší ocenění za práci v českém fotbale a tím pádem i o nej-
vyšší ocenění mojí kariéry. 

Kdo byl ve vaší trenérské cestě tou určující osobou, 
která vás nasměrovala či vám pomohla?
 Vždycky si musíte pomoci sami a najít si svou vlastní ces-
tu. Zcela určitě jsem ale na začátku kariéry byl poznamenán 
ligovými trenéry, které jsem potkal. Člověk si pak z každého 
něco vezme. Největší stopu na mě zanechal asi Václav Je-
žek, kterého pamatuji ve Spartě ještě jako hráč. Myslím, že 
tímto trenérem byli ovlivněni i další kolegové. Myšlenkový od-
pich tam byl a pak už je třeba si najít vlastní cestu. Musíte 
o tom přemýšlet, studovat vývojové trendy, absolvovat stáže, 
sebevzdělávat se. Tu cestu si šlape každý sám. A buď je více 
úspěšná či méně.

Ruku na srdce, věřil jste po svém příchodu do Hradce, 
že se podaří klub takto posunout?  
 No, to se teprve ještě ukáže, fotbal a úspěch je velice křeh-
ká nádoba. Já bych tedy ještě brzdil. Ztratili jsme výrazného 
hráče (Adama Vlkanovu – pozn. autora), který si zasloužil ces-
tu do Plzně. Z hlediska útočné kvality to bude zcela jistě znát, 
takový hráč v lize neběhá. Takže uvidíme, jak se s tím vyrov-
náme. Do Hradce jsem přišel sportovně pomoci. Klub jsem 
si nastudoval a před příchodem věděl, že v týmu je potenciál  
a kvalita. Věřil jsem, že se to dá zvládnout.

Vy jste v uvozovkách z té „staré školy“ trenérů, kteří  
z fotbalu třeba nedělají až takovou vědu. Na čem smě-
rem k hráčům nejvíce lpíte?  
 No, když mě lidi poznají, tak mi právě spíše vyčítají, že  
z toho vědu dělám (směje se). Snažíme se pochopitelně pra-
covat s nejmodernějšími trendy, bez toho to nejde. Pochopi-
telně lpím na tom, aby to, co se hráčům ordinuje, bylo discipli-
novaně plněno. Vysoká pracovitost v celkovém tréninkovém 
procesu a hlavně v zápase, na to jsem pes. Pokud někdo 
neplní to, co požaduju, a tady musím vypíchnout samozřej-
mě fyzickou připravenost, plnění taktických úkolů, organizaci 
celkové hry, tak neuspěje.

Jak se vám líbí v Hradci Králové? 
Musím ocenit město a podmínky pro život, které tu jsou. Ve 
srovnání s Kladnem, a to ho mám rád, je to v Hradci daleko 
lepší. Je to spíše obchodní město s dobrou infrastrukturou, 
jsou tu dobře řešené věci okolo dopravy, hodně zeleně, par-
ků, dostupnost služeb. Jsem z Hradce překvapený, neznal 
jsem ho, ale musím říct, že je to jedno z nejšpičkovějších měst 
v republice.  

Sledujete třeba krajské soutěže? Zajdete se někdy 
podívat na fotbal v nižších soutěžích?
Do hloubky ne, ale nějaký přehled mám. Čas, který vám za-
bírá ligové angažmá, už moc nedovolí chodit po krajských 
fotbalech, ale tak nějak se člověk podívá a zaznamená nějaké 
věci. Když je čas, tak se podívám na zápasy našich týmů. Ale 
už nezbývá čas na jiné kluby.

V Hradci se staví nový stadion. Co si od něj slibujete?
Další rok už by to bylo neudržitelné, nemůžeme jezdit do Bo-
leslavi. Bez toho vlastního domu to dlouhodobě nejde a žád-
ný úspěšný klub se bez svého stadionu neobejde. Jsou to 
obrovské ekonomické ztráty. Tady utíkají desítky milionů ze 
vstupného. Až bude nový stadion, zcela určitě to bude divác-
ký bum. Stadion bude plný, nám se bude bezpochyby hrát 
lépe a je to něco, co by dál mělo a bezpochyby posune celko-
vě účinkování tohoto klubu.

Jaké máte letos s Hradcem cíle? A co vaše trenérské 
plány?
 Já si nic neplánuju. Až přijde čas, tak skončím. Musí být 
motivace, musím se cítit, musí mě to bavit. Pokud toto funguje 
a je o mě zájem, tak nemám horizont, kdy skončit. Ale myslím, 
že angažmá v Hradci bude moje poslední.

MIROSLAV KOUBEK, LAUREÁT CENY DR. VÁCLAVA JÍRY: 

Nejvyšší ocenění kariéry. Důkaz, že práce nebyla marná 

Miroslav Koubek přebírá cenu Dr. Václava Jíry v hlavní kate-
gorii.                                                                 Foto: Jan Tauber
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CENY VÁCLAVA JÍRY 
ZA KRÁLOVÉHRADECKÝ KFS
Radoslava Kozlovská
Významná trenérská a funkcionářská osobnost nejen v Hrad-
ci Králové. Jako hráčka působila prakticky v jednom týmu, 
jehož název se několikrát změnil. Za hradeckou Slavii hrá-
la i fotbalovou ligu žen. Od začátku 80. let se již více věnova-
la trénování a současně i funkcionářské činnosti. Dlouhých 
40 let působila ve Slavii Hradec, nejdříve jako hráčka, pozdě-
ji trenérka a od konce 80. let se zaměřila na vybudování mlá-
dežnické základny dívčí kopané. Její další kroky vedly do So-
kola Třebeš, kde se postupně podařilo rozšířit mládežnickou 
základnu o děvčata, která v současné době úspěšně hrají 
soutěže FAČR. Radoslava Kozlovská byla oceněna za dlou-
holetou trenérskou činnost Českým olympijským výborem  
a od OFS HK převzala ocenění Hradecká fotbalová osobnost.  

Oldřich Gottvald
Patří k lidem, kteří sice nejsou ve fotbalovém hnutí příliš na očích 
veřejnosti, ale bez kterých by fungovalo jen velmi těžko. Přes-
tože sám fotbal nikdy aktivně nehrál, je jeho celoživotní láskou  
a zálibou, což také dokázal dát ve prospěch tohoto sportu. Jako 
věrný fanoušek fotbalu na všech úrovních se záhy stal činovní-
kem hořického klubu a zvlášt‘ v posledních pětadvaceti let si to 
bez jeho práce klub jen těžko dokáže představit. Byť v součas-
né době v něm už žádnou funkci nezastává, zažil s Hořicemi 
roky úspěšné a méně úspěšné. Dlouholetý sekretář tamní Jiskry  
a člen vedení klubu se vedle toho také úspěšně zapojil do kraj-
ského fotbalového dění, v němž se především řadu let podílel na 
činnosti disciplinární komise. 

Jan Zemen
Je prakticky celoživotním mládežnickým trenérem. Trenérské-
mu řemeslu se začal věnovat v jižních Čechách. V roce 1984 se 
přestěhoval z Bělčič do Rychnova nad Kněžnou. Jako tělocvikář 
na zdejší základní škole byl osloven svým kolegou Kalousem, 
zda by se nechtěl zapojit do trénování v rychnovském oddílu. 
Tím začala téměř čtyřicetiletá trenérská dráha v rychnovském 
fotbale, která se točí zejména kolem nejmenších začínajících fot-
balistů. Největšího úspěchu dosáhl s ročníkem 1988, se kterým 
se probojoval až do žákovské ligy. Jeho rukama prošli takoví 
fotbalisté jako například Robert Žák, Roman Vonášek, Jaro-
slav Plašil, Kamil Vacek nebo Roman Šebrle a spousta dalších.  
V současné době působí ve fotbalové školičce.

Dominik Palm

Ceny Dr. Václava Jíry
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 S příchodem nového soutěžního ročníku 2022/2023 
naše redakce spustila novou rubriku s názvem Představu-
jeme klub. Dalším klubem, kterému se budeme věnovat, je 
SK Červený Kostelec. V dospělé kategorie tradiční účastník 
krajského přeboru.

HISTORIE
 Fotbalový klub byl založen v roce 1913. Je pokračovatelem 
fotbalového kroužku F. K. Červený Kostelec z roku 1907, Sportov-
ního klubu Červený Kostelec z roku 1913 a TJ Červený Kostelec, 
oddílu fotbalu, a garantem zachování výsledků práce svých před-
chůdců.

STADION
Od 60. let minulého století byl provozován stadion se zázemím, 
které již neodpovídalo současným podmínkám, a proto byla 
před cca 10 lety zahájena intenzivní spolupráce klubu s městem 
Červený Kostelec na obnově fotbalového stánku. To se podařilo  
v loňském roce, kdy začala kompletní demolice a poté výstavba 
nového zázemí a fotbalové tribuny. Stadion byl otevřen slavnost-
ním zápasem s internacionály a poté prvním kolem letošní sezony 
krajského přeboru.

PŘEDSTAVUJEME KLUB – SK ČERVENÝ KOSTELEC 

Mládež prioritou. V přeboru mužů hrát klidný střed

MLÁDEŽ
 Mládežnické týmy jsou pro oddíl velkou prioritou a jsou obsa-
zeny všechny krajské přebory přípravek a žáků. Bohužel, úbytek 
dorostů se podepisuje i v Červeném Kostelci, kdy klub letos by 
vůbec poprvé nucen neobsadit krajský přebor mladšího dorostu.

SOUČASNOST
 Oddíl mužů hraje již tradičně nejvyšší krajskou soutěž - krajský 
přebor. Cílem je hrát v klidném středu tabulky a zapracovat mladé 
hráče z dorostu do kádru. Rezervní mužstvo působí v okresním 
přeboru. Také se podařilo osamostatnit a vznikem SK Červený 
Kostelec se klub přiblížil svým historickým předkům z roku 1913.

OSOBNOSTI
 Největší personou je současný předseda Karel Havlíček, býva-
lý ligový fotbalista a aktuálně reprezentační trenér U15.

Dominik Palm

Zrekonstruovaný fotbalový stadion v Červeném Kostelci byl 
slavnostně otevřen v rámci úvodního kola nové sezony kraj-
ského přeboru mužů.     Foto: Archiv klubu 
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Byť v posledním kole padli na hřišti Trutnova, úvod sezony AM 
Gnol 1. A třídy je zastihl v celkem slušné pohodě. Devatenáct 
vstřelených branek v šesti zápasech a deset získaných bodů 
budiž toho důkazem. Fotbalisté Nového Hradce Králové by měli 
nepochybně čeřit vody v horní polovině tabulky. A podobné 
ambice potvrzuje i jeden z nejzkušenějších hráčů týmu Pavel 
Novák, bývalý hráč Převýšova, jenž v kariéře okusil i druhou 
nejvyšší soutěž. „Někdo postoupí, někdo sestoupí, Šmíďák dá 
dvacet gólů a Mloky jich padesát dostane,“ předpovídá s hu-
morem průběh letošního ročníku 1. A třídy jednačtyřicetiletý 
fotbalista.    

Pavle, první kola týmu poměrně vyšla. Panuje spokoje-
nost?
 Ano, první kola nám vyšla jak herně, tak výsledkově. Snad 
nám to vydrží.

Jak známo, dopředu má Nový Hradec poměrně velkou 
sílu. Je to hlavní výhoda současného mužstva?
 Máte pravdu, dáváme dost gólů, baví nás víc útočit. Lepší  
vyhrát 4:3 než 1:0. 

Jaké jsou cíle pro letošní sezonu?
 Chceme hrát hezký fotbal a být v horní polovině tabulky.  
Vyhrávat nás samozřejmě baví.

Ve svých jednačtyřiceti kopete 1. A třídu. Jak se na hřišti 
cítíte?
 Cítím se dobře. Jsem hlavně rád, když drží zdraví. Máme tady 
dobrou partu, po tréninku posedíme, dáme pivko a pokecáme.

Jak se mění Pavel Novák jako fotbalista?
 Je čím dál pomalejší (směje se).

V týmu je více velmi zkušených hráčů. Berete to jako  
devízu? 
 Určitě, ale mladší kluci musí zase o to více za nás běhat.  
My jim to pak vrátíme zkušenostmi.

Říká se, že obecně trénovanost a přístup k fotbalu vždy 
není takový, jako byl dříve. Souhlasíte?
 Když jsem hrál v Převýšově, byla účast na trénincích vždycky 
přes 90%. Ve vyšších soutěžích je nezbytné tvrdě trénovat. V těch 
nižších je to složitější, kluci mají i jiné zájmy a fotbal není obvykle 
na prvním místě. Občas pomáhám v Třebši trénovat přípravku, 
jelikož tu hraje můj syn Luky. U těch malých dětí je to ale ještě 
v pořádku, do tréninků jdou po hlavě a s nadšením, každý chce 
vyhrát, stejně, jako když jsme byli malí my.

Co očekáváte od letošní 1. A třídy?
 Někdo postoupí, někdo sestoupí, Šmíďák dá dvacet gólů  
a Mloky jich padesát dostane (směje se).

Zahrál jste si druhou ligu. Je to největší úspěch vaší  
kariéry?
 Druhou ligu jsem hrál krátce před dvaceti lety, dal dva góly  
a ty si pamatuju dodnes. Za největší úspěch však považuji vítěz-
ství nad Slavií Praha (3:0 v Mol Cupu).

To se stalo v Převýšově. Jak na toto působení vzpomíná-
te?
 Rozhodně nejlepší část mé kariéry. Byli jsme super parta.  
Atmosféra byla taková rodinná a makali jsme jeden za druhého.

Máte dobrý vztah s panem Rybou, jenž dlouho šéfoval  
v Převýšově a pak se přesunul do Chlumce nad Cidlinou. 
Co byste o něm řekl a jak vidíte budoucnost Chlumce?
 Je to můj šéf, co řekne, to platí. Ale jsme kamarádi. Fotbal 
miluje, chodí i na tréninky a zároveň je moc rád, že baví i vnuka 
Tomáše, který s ním jezdí na skoro všechny zápasy. Dokud bude 
šéf v Chlumci dělat fotbal, mohou se fanoušci těšit na Plzeň,  
Bohemku a Viktorku Žižkov. Až ho dělat nebude, tak na Vysokou  
a Libčany.

Na co konkrétně z fotbalové kariéry nezapomenete?
 Těch momentů je hodně. Třeba když přijel trenér Trpišovský 
s asistentem Houšteckým do Převýšova a dostali se svým týmem 
osm gólů. Houšťa tenkrát ještě hrál (směje se). Fotbal mi dal 
spoustu kamarádů a zážitků, je to nejlepší sport. 

Dominik Palm

PAVEL NOVÁK, OPORA NOVÉHO HRADCE KRÁLOVÉ:

Baví nás víc útočit. Převýšov? Nejlepší část kariéry 

Ve své kariéře si Pavel Novák
zahrál i druhou nejvyšší soutěž.   

Pavel Novák i ve svých jednačtyři-
ceti letech stále obléká dres Nové-
ho Hradce Králové v 1. A třídě. Na 
snímku v dolní řadě uprostřed. 
 Foto: Archiv klubu
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TOMÁŠ KLABAN
Narozen: 
19. března 1994
Hráčská kariéra:
• Kopidlno • Jičín • Kopidlno.  
Úspěchy: 
• krajský přebor v Jičíně, 
• postup do 1. B třídy s Kopidlnem. 

Povedený start do sezony. Fotbalisté Kopidlna figurují po šesti 
odehraných kolech na třetím místě tabulky 1. B třídy skupiny 
A a jsou rozhodně příjemným překvapením dosavadního prů-
běhu soutěže. Nic na tom nezměnila ani poslední porážka na 
hřišti Kosiček (1:3). K dobrým výsledkům Kopidlna přispívá  
i útočník Tomáš Klaban, jenž nedávno hattrickem srazil Kobyli-
ce. „Po dlouhé době máme silný a vyvážený tým,“ pochvaluje si 
fotbalista, který již okusil i krajský přebor v Jičíně.    

Tomáši, v pátém kole jste nasázel hattrick. Bylo utkání  
s Kobylicemi ideální z vašeho pohledu?
 To je pravda, už si ani nepamatuji, kdy jsem ho vstřelil naposle-
dy. Snad ještě v okresním přeboru (směje se).

Jak bys svoje branky a výkon popsal?
 Jsem velmi rád, že mi to tam zas začalo padat, celé minulé 
jaro a i začátek sezony jsem byl v útlumu, tak o to je radost větší, 
že se mi teď daří. A i celkem herně na postu útočníka.

Kopidlno v úvodu sezony šlape. Co pomohlo ke zlepšení?
 Přišli noví kluci, kteří výborně zapadli a konečně máme široký 
kádr. Nikdo nemá nic jistého, a i to nás posouvá dál.

Jaké jsou letos cíle?
 Máme zatím odehrané tři venkovní zápasy, a to dvě prohry  
a jednu výhru. Bude záležet, jak nám to půjde ve venkovních zápa-
sech. Doma si věříme na kohokoliv, takže uvidíme, ale nebál bych 
se říct, že cíle jsou ty nejvyšší.

Co aktuální atmosféra v týmu?
 Je pozitivní. Po dlouhé době můžeme hrát třeba i o postup  
a nestrachovat se o sestup. A to je samozřejmě znát.

Co čekáte od letošní 1. B třídy?
 Opět velice vyrovnanou soutěž. Každý může vyhrát a zároveň 
prohrát s každým.

Jak jste se k fotbalu dostal a co obecně znamená ve va-
šem životě?
 K fotbalu jsem se dostal už asi nějak v šesti letech, kdy mě 
k němu přivedl taťka, který hrál také za Kopidlno a pak i v Rož-
ďalovicích. Rád jsem se jezdil jako malý kluk s babičkou na něj 
koukat. Odmala jsem toužil také hrát v áčku Kopidlna a jsem rád, 
že se mi to povedlo. Chybí tomu ještě historicky asi první postup 
s Kopidlnem do 1. A třídy. To by byl asi takový splněný sen.

Kdo je podle vás největším favoritem soutěže?
 Asi zatím suverénní RMSK Cidlina B, ale budeme se jí to snažit 
znepříjemnit.

Dominik Palm

TOMÁŠ KLABAN, ÚTOČNÍK KOPIDLNA:  

Postup do 1. A třídy by byl splněný sen

Tomáš Klaban je jednou z oporou Kopidlna.    Foto: Archiv klubu.  

Fotbalisté Kopidlna v rámci pohárového utkání s hradeckou 
Třebší, které nakonec vyhráli 4:1.                  Foto: Archiv klubu.  
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Ve skupině B JAKO 1. B třídy naposledy porazilo České Meziří-
čí Hronov 5:1. Hned čtyři branky si připsal hrotový útočník Jan 
Plšek, který o sobě říká, že je hodně soutěživý a každá branka 
ho nakopne. Užívá si také podporu fanoušků, kteří České Mezi-
říčí podporují i na výjezdech na venkovní zápasy.  

Jaký je to pocit vstřelit čtyři branky?
 Pocit je to skvělý, protože každý zápas, kdy dám gól, tak to 
hodně prožívám. Hlavně jsem soutěživý typ a tím pádem mě kaž-
dý vstřelený gól o to víc potěší.

Čekali jste, že zápas dopadne takto jednoznačně ve váš 
prospěch?
 Popravdě jsme nečekali, že to skončí takto jednoznačně. Vě-
děli jsme ale, že to bude těžký zápas, když poslední výsledky Hro-
nova byly kladné. Pomohly nám góly v prvním poločase, a hlavně 
také náš důraz v soubojích.

Jak jste se svými gólovými příspěvky tuto sezonu zatím 
spokojený?
 Jak jsem říkal, jsem soutěživý, takže jsem moc spokojený, že 
mi to tam takto padá a můžu tím pomoci týmu k výhrám.

Co vás tuto sezonu zatím nejvíce trápí?
 Nejvíce mě trápí naše domácí prohra s Meziměstím, kdy se 
nám vůbec nedařilo. Také mě mrzí moje bilance jen jednoho gólu 
doma. Přál bych si zkompletovat hattrick i před domácími tribuna-
mi (směje se).

Jakou roli ve vašem tažení hrají fanoušci? 
 Fanoušci jsou to, co mě baví na vesnickém fotbale. Když nás 
přijde podporovat doma spousta našich fanoušků, tak se hned 
lépe hraje. Je také fajn, že někteří jezdí i na všechna venkovní utká-
ní a mně se někdy podaří je odměnit nějakými góly (směje se).

Dávají vám nějakou zpětnou vazbu k výkonům? 
 Každý zápas za mnou někteří přijdou a něco si k zápasu řek-
neme. Ať je to pozitivní nebo negativní, vždy vše přijmu a jsem rád 
za nějaké rady a názory.

Před sezonou jste do Meziříčí přišel z divizního Náchoda. 
Co vás přimělo změnit působiště? 
 Hlavním důvodem, proč jsem přestoupil právě sem, je fakt, že 
v blízké vesnici stavíme s manželkou baráček. Přestup do Meziříčí 
tím pádem byla ta nejlepší možnost.

V sobotu k vám zavítá Slavia Hradec Králové B a půjde  
o první místo. Co od tohoto zápasu očekáváte? 
 Už teď víme, že to bude dost náročný zápas. Nevíme, jestli do-
razí i nějaké posily z A týmu Slavie, jelikož ten hraje zápas v neděli. 
Je to zápas o prvního fleka, takže to určitě nebude lehké.

Budete se na něj nějak speciálně připravovat? 
 Neřekl bych nějak speciálně, ale budeme se snažit se nachys-
tat jako na každý náš zápas a poprat se o vítezství. Doufáme, že 
fanoušci dorazí i na netradičně ráno hraný zápas (10:15 hodin).

Jaký je váš cíl pro tento ročník? 
 Kdybych měl odpovídat za náš celý tým, tak bychom se určitě 
shodli, že chceme soutěž vyhrát, ačkoliv je teprve začátek sezony 
a bude velmi těžké dotáhnout to všechno do zlatého konce.

František Ježek

JAN PLŠEK, ÚTOČNÍK ČESKÉHO MEZIŘÍČÍ: 

Fanoušci jsou to, co mě na vesnickém fotbale baví

Jan Plšek do Meziříčí přestoupil z Náchoda.
Foto: České Meziříčí

České Meziříčí je aktuálně na vr-
cholu tabulky. Jan Plšek 
na snímku vpředu vpravo. 

Foto: České Meziříčí 
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Ve Fortuna Divizi C porazila RMSK Cidlina Nový Bydžov 
na domácím hřišti Náchod 2:1. 

Foto: fotbalfoto.cz – Michal Malý

Šlágr MIACOM CZ Krajského přeboru
mezi Slavií Hradec Králové a Solnicí (1:4). 

Foto: fotbalfoto.cz – Eva Šebová

Fotbalisté Dvora Králové podlehli doma 
Velkým Hamrům 1:3 a v Divizi C jsou poslední. 

Foto: fotbalfoto.cz – Renata Jírová 

Souboj nováčků AM GNOL 1. A třídy Miletín – Stěžery 
přinesl výhru domácích 4:1. 

Foto: fotbalfoto.cz – Iva Reichlová

V MIACOM CZ Krajském přeboru si Jaroměř poradila s Libčany 
a v domácím prostředí zvítězila 3:1. 

Foto: fotbalfoto.cz – Václav Mlejnek

V JAKO 1. B třídě (skupina B) zvítězilo České Meziříčí 
na půdě Hronova jasně 5:1. 

Foto: fotbalfoto.cz – Markéta Vlachová
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Před startem soutěžního ročníku přišel k týmu, který se v podsta-
tě nově budoval. A následky velkého zemětřesení jsou v úvodu 
sezony znát. Fotbalisté Dvora Králové zatím v úvodních kolech di-
vize C výsledkově tápou. Na kontě mají tři body a patří jim posled-
ní příčka tabulky. „V posledních kolech nám chybí pouze dobrý 
výsledek. Věřím, že už brzy přijde a hráčům se zvedne sebevě-
domí,“ říká zkušený kouč František Šturma, jenž má za sebou 
zahraniční stáže a zkušenosti s trénováním na nejvyšší úrovni. 

Čím si nepříznivé výsledky v úvodu sezony vysvětlujete?
 Výsledkově se nám zatím nedaří, ale dále pracujeme na zlep-
šení a sehrání se. Tým je nedávno nově složený a všechno nejde 
hned, jak si každý představuje.

Co chybělo k vyššímu bodovému zisku? 
 Abychom se vyvarovali hloupých individuálních chyb a v někte-
rém utkání mi chybělo i větší nasazení a bojovnost všech hráčů  
na hřišti.
 
Vy sám jste k týmu přišel v letní pauze. S jakým cílem a jak 
k vašemu příchodu k zdejšímu „A“ týmu vůbec došlo?
 Cílem bylo poskládat úplně nový tým. Z minulé sezony tady zů-
stalo šest hráčů (Matula, Hruška, Picha, Sojka, Machač a Vitebský). 
Chceme vytvořit konkurence schopný tým na divizi, poctivě tréno-
vat a posunout se časem do první polovičky tabulky.
 
Tým se v létě poměrně dost obměnil. Jste s jeho složením 
spokojený?
 Ano, nejdříve jsme museli sehnat hráče, abychom měli vůbec 
nějaký počet. To byl největší problém. Celkově je nedostatek hrá-
čů a hráčů, kteří chtějí hrát divizi. Je to smutná zkušenost. Přived-
li jsme čtrnáct hráčů a musím říci, že to bylo opravdu náročné.  
V tak krátké době (3 týdnů) vůbec přivést a zaregistrovat tolik hrá-
čů. Oslovili jsme 117 fotbalistů, neskutečně vysoké číslo. Někteří 
hráči neměli kvalitu a spousta z nich neměla zájem. Proto jsme se 
museli vydat zahraniční cestou. Zahraniční hráči si váží toho, že 
tady mohou být a chtějí se zlepšovat.

Zmiňoval jste, že často nemají hráči chuť hrát divizi. Čím 
to podle vás je? 
 Vůbec nechápu mladé české hráče, že nemají ambice. Raději 
jdou do nižších soutěží hrát fotbal bez tréninku. Myslím, že nastave-
ný trend je velice špatný a časem zjistíme, že některé kluby nebu-
dou moci vůbec existovat a nebudou mít v týmu potřebné počty. 

Jaká je v tomto směru situace ve Dvoře Králové? 
 Majitel, pan Karadzos, fotbal dělá a celý platí už dvacet roků.  

Vše tady velice dobře funguje a podmínky pro fotbal tady mají kluci 
nastavené velice dobře. Problém je, jak už jsem zmiňoval, že mladí 
celkově přestávají mít zájem. Proto musíme pracovat s hráči, kteří 
zájem mají a chtějí se stále zlepšovat.
 
Zmiňoval jste hráče tmavé pleti. Co si od nich slibujete  
a co do týmu přinesli?
 Zahraniční hráči přinesli určitě oživení, individuální práce s mí-
čem je u nich nadstandardní. Mají ale trochu nedostatky s takti-
kou a s evropským náročným stylem, a to jak fyzicky, tak v důrazu 
v osobních soubojích. Kluci se ale rychle učí a naslouchají, chtějí 
se zlepšovat. 

Jaká je v týmu po nepovedených výsledcích aktuálně  
atmosféra?
 Atmosféru vždy vytváří vedení a trenér. Vždy musí být pozitivní. 
To by byl začátek konce, kdyby to tak nebylo. V negativní atmosfé-
ře se nikdy neudělá pozitivní výsledek. Proto  poctivě pracujeme, 
snažíme se odstraňovat chyby a nedostatky, jaké děláme, učíme se 
z vlastních chyb a tým se více a více sehrává. Dali jsme se na ná-
ročnou cestu přestavby týmu a chvilku bude trvat, než si to sedne  
a hráči pochopí, co všechno od nich chceme. Teď už je ale nejvyšší 
čas, abychom začali bodovat. 

Poslední zápasy byly z vaší strany už přece jenom lepší. 
 Ano, chybí nám pouze dobrý výsledek. Věřím, že už brzy přijde 
a hráčům se zvedne i sebevědomí.

Co osobně čekáte od letošní divize C?
 Hodně vyrovnanou soutěž. Je tam hodně týmů, kteří jsou kvali-
tativně na stejné úrovni. Bude to opravdu těžká a náročná sezona.

V soutěži je hned pět regionálních týmů. Jak vidíte jejich 
šance?
 Netroufnu si teď odhadovat, jak to dopadne, bude hodně derby 
zápasů, což je dobré pro diváky. Přeji si, aby si všechny kluby v kraji 
udržely divizi i pro příští sezonu. Nikomu nepřeji sestup. 

Na co vy jako trenér kladete hlavní důraz? 
 Při výběrů hráčů na fotbalové kvality hráče a druhou důležitou 
věcí je charakter hráče. To jsou pro mě dvě nezbytné věci, které 
hráč musí splňovat. Jakmile jedna z nich není, nemá cenu se s tím 
hráčem vůbec zabývat a plýtvat energii a čas. Co se týče týmu, tak 
samozřejmě na kondiční složku, technicko-taktickou a mentální. 
Dbáme na to, aby v týmu byla dobrá chemie a atmosféra. Hráčům 
ale přitom nic neodpustím a myslím, že na divizi trénujeme dobře  
a v dostatečném množství. Osmnáct až dvacet hráčů na tréninku, 
to je důkaz, že to všichni myslíme vážně.

FRANTIŠEK ŠTURMA, TRENÉR DVORA KRÁLOVÉ: 

Nejvyšší čas, abychom začali bodovat. 
Hráči tmavé pleti? S míčem nadstandardní 

Trenér František Štur-
ma vede Dvůr Krá-
lové od startu nové 
sezony 2022/2023.                                                       
Foto:
Stanislav Ježek

Fotbalisté Dvora Králové jsou tradičním účastníkem divize C. 
Na snímku utkání letošní sezony.                      Foto: Renata Jírová
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DUŠAN PETRÁČEK, TRENÉR STARŠÍHO DOROSTU JAROMĚŘE: 

Tréninky s muži jsou ohromným přínosem. 
Cílem je finálová skupina

Dušan Petráček si pochvaluje propoje-
ní tréninků s muži.    Foto: FK Jaroměř

V PREMIER STEEL krajském přeboru staršího dorostu se hrá-
čům Jaroměře letos daří. Z pěti zápasů posbírali čtyři čisté výhry 
a udělali trenéra Dušana Petráčka spokojeným. Ten přiznává, že 
propojení některých tréninků s A týmem se vyplácí a kladně hod-
notí přístup zkušených hráčů.

Minulý rok jste ještě jako trenér mladšího dorostu měl cíl 
postoupit s týmem do finálové skupiny krajského přebo-
ru. Jsou vaše cíle letos stejné? 
 Skupina je sice jedna, ale i tak po odehrání základní části do-
jde k rozdělení na skupinu finálovou a skupinu o umístění. Našim 
cílem je tedy opět finálová skupina.

Jaké změny pozorujete u kluků za dobu, co je trenérsky 
vedete? 
 Nějaký progres tam určitě je (usmívá se), ale snažíme se o to, 
aby své dovednosti dělali ve větší kvalitě a v co největší rychlosti.

Z pěti zápasů máte čtyři výhry. Je to pro vás dobrý vstup 
do sezony? 
 S bodovou produkcí jsme zatím spokojeni, ale…

Příští kolo vás čeká zápas o čelo tabulky s B týmem Cidli-
ny. Jak kluky na takto náročný zápas připravujete? 
 Pro nás je každý zápas náročný. Proto k nim přistupujeme  
s pokorou a vírou ve své schopnosti. Kluci poctivě pracují neustá-
le, takže nic speciálního není potřeba. I když…

Dušan Petráček (horní řada vlevo) trénuje 
s přestávkami přes osm let. 

Foto: FK Jaroměř

Jak se dorostenci zapojují do tréninků s týmem mužů? 
 Některé tréninky máme s muži propojené a pro nás to je 
ohromný přínos a velmi kvituji výborný přístup celého áčka.

Co říkáte na výkony mužů Jaroměře v letošní sezoně? 
 Moc zápasů jsem neviděl, ale pohled do tabulky se lepší.

Snažíte se s dorostenci hrát takticky podobný fotbal jako 
muži, aby měli snazší přechod mezi kategoriemi? 
 Některé věci už praktikujeme delší čas a další určitě přidáme, 
aby pak borci nebyli tak překvapeni.

Jak dlouho se trénování věnujete? 
 Ani nevím, tipuji asi kolem 8-9 let, měl jsem nějaké přestávky…

Až ročníky, kterým se několik let věnujete, přejdou do 
mužů, plánujete s trénováním pokračovat třeba zase  
u nějaké jiné věkové kategorie? 
 Tak daleko jsem nekoukal, uvidíme, co se časem naskytne. 

František Ježek
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 Hradec Králové - V Hostinci U Jelena se za hojné účasti 
uskutečnilo tradiční slavnostní vyhlášení kanonýrů dospělých 
i mládeže a nejlepší jedenáctka DAHASL Okresního přeboru 
dospělých za soutěžní ročník 2021/2022 OFS Hradec Králo-
vé. Současně byly předány hned tři ceny Keepersport bran-
kář za nejvíce vychytaných čistých kont a také Cena 11team-
sports.cz pro hráče, který v uplynulém ročníku zaznamenal 
nejvíce hattricků. 
 Setkání se kromě oceněných zúčastnili také předseda OFS Hra-
dec Králové Martin Zbořil, místopředseda OFS Hradec Králové Vladan 
Haleš, jenž vyhlášení moderoval, předseda STK OFS Hradec Marcel 
Tuček, trenérská legenda Ladislav Škorpil a Evžen Čejka (Sport Forte), 
kteří předali oceněným řadu hodnotných cen. Všichni zúčastnění ob-
drželi od OFS Hradec Králové pamětní trofeje, plakety, fotbalové knihy, 
pamětní trička, balení piva Rebel a gólmani brankářské rukavice.

A jak hodnotili vyhlášení někteří z účastníků?
 Tomáš Chalupník (Nechanice): „Fotbal jsem hrál od čtyř let v Ústí 
n. O., odkud jsem pak přestoupil do Nechanic. Zde jsem našel pravou fot-
balovou partu a fotbal je pro mě odpočinek po práci. Chtěl bych poděkovat 
spoluhráčům, celému realizačnímu týmu a přítelkyni za podporu.“
 Marek Král (Sendražice): „Celou předchozí kariéru jsem strávil  
v akademii FC Hradec Králové na postu brankáře, takže ocenění pro nej-
lepšího střelce po jednom roce v útoku je příjemné překvapení. Ocenění je 
zásluhou celého našeho týmu.“
 Jan Ruml (Roudnice/Týniště): „Moc děkuji spoluhráčům z Roud-
nice, že mi k tomuto ocenění pomohli. Jsem rád, že se v loňské sezoně 
povedlo zapojit spoustu mladých hráčů. Po odchodu do Týniště chci podě-
kovat celému vedení SK Roudnice a spoluhráčům za čtyři úžasné roky.“
 Jan Musil (Malšova Lhota): “Fotbal jsem začal hrát v Třebši pod 
trenérem Černým a strávil zde osm let. Pak přišla nabídka od Martina No-
votného z RMSK Cidlina Nový Bydžov a byly to krásné fotbalové časy. Po 
studijní pauze jsem přišel do Malšovy Lhoty a zde se opět do fotbalu zami-
loval. Děkuji trenérům, fanouškům, spoluhráčům a mámě.“
 Ladislav Škorpil (trenérská legenda): “Vynikající aranžmá oceně-
ní nejlepších střelců má své opodstatnění, jelikož schopnost dávat góly je 
nejcennější fotbalová vlastnost, protože korunuje úsilí celého mužstva.“

Přehled oceněných:
11teamsports.cz kanonýři OFS Hradec Králové 2021/2022:
• DAHASL Okresní přebor: Musil Jan (Malšova Lhota) - 27 gólů

• AM GNOL 3. třída východ: Malý Dominik (Sendražice) a Král Marek
   (Sendražice) - oba 44 gólů

• CK VOTROK 3. třída západ: Chalupník Tomáš (Nechanice) - 47 gólů

• BELSPORT OP starší žáci: Taclík Jakub (Černilov) - 33 gólů

• SPORTFOTBAL OP mladší žáci: Jirout Jakub (Stěžery) - 52 gólů

KEEPER SPORT brankáři 2021/22 
– nejvíce vychytaných „0“ – všichni 8:
• Kukla Lukáš (Dohalice OP), Ruml Jan (Roudnice B OP), 
    Michalička Jaroslav (Sendražice 3. třída)

11teamsports.cz HATTRICKY – nejvíce za ročník 2021/22:
• Král Marek (Sendražice) – 9 hattricků

XI. DAHASL OP ročníku 2021/2022:
Kukla Lukáš (Dohalice) – Sedláček Jan (Ohnišťany), Koutník Lukáš (Roud-
nice B), Fichtner Jakub (Červeněves) – Štayr Martin (Prasek), Němec Aleš 
(Lovčice), Volter David (Libřice), Dujsík Jiří (Vysoká B) – Stoszek Lukáš (M. 
Lhota), Vejr Vítek (M. Lhota), Ličman David (Libřice).

Text a foto: Lubomír Douděra

Oceněni kanonýři minulého ročníku 
OFS Hradec Králové .....................................................................................

Jiří Hruška oslavil 75 let

 Hradec Králové – Dne 12. 9. 2022 
oslavil významný životní mezník, 75. naro-
zeniny, pan Jiří Hruška (1947), dlouholetý 
trenér a funkcionář ženského fotbalu, kte-
rý v současné době působí v FC Hradec 
Králové.
 Jiří Hruška je aktivním rozhodčím 
OFS Hradec Králové, když zápasy začal 
soudcovat již v roce 1973 a postupně řídil 
soutěže Okresního fotbalového svazu
Hradec Králové, tehdejšího Východočeského fotbalového svazu 
a rovněž ČMFS.
 Do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí, osobní spokoje-
nost a radost na zeleném trávníku i mimo něj přejí Okresní fot-
balový svaz Hradec Králové, komise rozhodčích a delegátů OFS  
a FC Hradec Králové.

Lubomír Douděra

GRATULUJEME
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OP mladších přípravek v Jaroměři. Na snímku tým domácích. 
Foto: fotbalfoto.cz – Václav Mlejnek 

PLANEO CUP Pohár mládeže FAČR U9. Na snímku vítězný tým 
z Rychnova nad Kněžnou. Foto: fotbalfoto.cz – Petr Reichl

OP mladších přípravek. Na snímku utkání Česká Skalice 
– Police nad Metují. Foto: fotbalfoto.cz – Václav Mlejnek

MEKKAGROUP Krajský přebor mladších žáků U13 ve Dvoře Králové. 
Foto: fotbalfoto.cz – Renata Jírová

OP mladších přípravek. Duel Jaroměř – Nové Město n. M. 
Foto: fotbalfoto.cz – Václav Mlejnek

DAHASL Krajský přebor starších žáků U15 svedl dohromady 
i týmy Jaroměře a Vysoké n. L.+Nového HK. 

Foto: fotbalfoto.cz – Z.  Hrobský




