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Kamil Kaplan
hrající trenér Kostelce nad Orlicí:
........................................................
 „Mezi největší favority v boji o postup 
musíme počítat rezervu Slavie HK, která 
má možnosti doplnění sestavy z širokého 
kádru áčka. Příjemným překvapením jsou 
výkony a výsledky Malšovy Lhoty. Také  
v Černilově budují nový tým a budou se 
brzy chtít vrátit do vyšší krajské soutěže. 
Určitě nás čekají zajímavá utkání.“

David Drozd
hráč futsalového klubu 
FK Chrudim, útočník Jiskry Hořice:
........................................................
 „Podle mě je největším favoritem re-
zerva Slavie. Má ve svém týmu zkušené 
hráče, kteří mají zkušenosti s vyššími sou-
těžemi a v důležitých utkáních jim mohou 
pomoci kvalitní hráči „A“ mužstva.“

Jiří Mašek
brankář Slavie Hradec Králové:
........................................................
„Jsou to samozřejmě naši B muži. Kluci 
jsou hrozně dlouho pohromadě, mají 
skvělou partu a fotbalem se prostě chtě-
jí bavit. Teď ještě mají dobrého trenéra  
a kádr je dobře doplněn mladými puška-
mi. Samozřejmě to nebudou mít jednodu-
ché, týmy jako Malšovka, Černilov a Meříč 
mají fotbalovou kvalitu, ale věřím klukům, 
že se jim to letos povede. Za mě jim nejvíc 
budou šlapat na paty kluci z Malšovy Lho-
ty. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.“

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 B. 

Aleš Jakl
manažer pro fotbalová hřiště:
........................................................
„V 1. B třídě skupiny B vidím několik mož-
ných adeptů na postup ze skupiny. Určitě 
rezervní tým hradecké Slavie má vyso-
ké ambice. Tento víkend hrají s druhým  
v tabulce (Sokol Malšova Lhota) a tento 
zápas určitě bude velice zajímavý. Další 
tým, který se určitě bude prát o nejvyšší 
příčky, je tým Černilova. A v neposlední 
řadě nemohu zapomenout na tým Veli-
chovek, kde jsem letos odchytal dva zá-
pasy a kluky jsem měl možnost poznat. 
Funguje jim skvěle kabina, mají mladý 
tým s dobrými fotbalisty, který když se 
nebojí hrát, tak je schopen konkurovat  
i silnějším týmům z vyšších soutěží. Vě-
řím, že se kluci po pomalejším rozjezdu 
nastartovali a určitě se budou prát o nej-
vyšší příčky.“

Miloš Dvořák
trenér Trutnova:
........................................................
„Myslel jsem, že Černilov bude chtít rych-
le zpět do krajského přeboru, ale bude 
to vyrovnaná soutěž. Nováček Malšova 
Lhota, Slavia HK „B“ nebudou chtít být 
pozadu a posílené České Meziříčí také 
ne. Z mého pohledu se těžko bude hle-
dat favorit.“

POROTA FOTBALU V KRAJI

Kdo je letos největším favoritem soutěže a proč?

PARTNEŘI KFS

Dělejte s námi svět krásnější
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Prošel jste Hradcem Králové, hrál za Vltavín… Jaké obdo-
bí či sezona byla pro vás v kariéře zatím nejlepší? 
 V Hradci jsem působil asi deset let. Bylo to nejhezčí období 
mojí kariéry. Kdybych měl vypíchnout to nejlepší, tak by to byl titul 
1. dorostenecké ligy. Vyhráli jsme to po dlouhých 25 letech a byl 
to neskutečný pocit štěstí. Co se týče Vltavínu tak tam jsem poznal 
spoustu výborných fotbalistů a kamarádů, kteří hráli v zahraničí 
nebo naši nejvyšší soutěž. Hodně jsem se od nich naučil a dalo mi 
to hodně zkušeností. Hlavně bych tady rád poděkoval svojí ženě, 
která to se mnou ne vždy měla jednoduché, ale vždy mě ve všem 
podporovala a stála při mně, ať jsem se rozhodl jakkoliv.

Co vaše fotbalové ambice? Chtěl byste se ještě vrátit  
na vyšší úroveň?
 Pokud by byla příležitost a já bych věděl, že jsem stoprocent-
ně připravený, určitě bych do toho šel, ale nechávám tomu volný 
průběh… 

Dominik Palm
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 Kopal za Hradec, s nímž vyhrál dorosteneckou ligu.  
Zahrál si v Živanicích, Kroměříži či Vltavínu. Posledních pět 
let pak strávil v Německu, kde oblékal dres týmu FC Zehol-
fing. A nyní, od letošního léta, je hráčem Solnice v MIACOM 
krajském přeboru. Řeč je o dnes již zkušeném fotbalisto-
vi Josefu Krolopovi, jenž do týmu Pavla Potužníka zamířil 
hlavně díky svému kamarádovi Jaroslavu Jarošovi, jenž je 
oporou současného lídra nejvyšší krajské ligy.  

Jak se v novém klubu cítíte?
 Musím říct, že velmi dobře. Všichni mě v týmu velmi hezky přijali 
a za to jim děkuju. Proč právě Solnice? Rozhodování bylo velmi jed-
noduché, mám tady nejlepšího kamaráda už od dětství Járu Jaro-
še, se kterým jsme o tom také hodně mluvili, vše mi o týmu řekl, jak 
to zde funguje atd. V neposlední řadě jsem přišel také díky schůzce 
s panem Seidlem, která byla velmi příjemná a přátelská.

S jakými ambicemi a plány jste do týmu přišel? 
 Ambice už od malička mám ty nejvyšší. Rád vyhrávám a ne-
rad prohrávám. Plán byl jasný, zapadnout do týmu co nejrychleji  
a pomoci Solnici k těm nejlepším výkonům a výsledkům.

Posledních pět let jste strávil v Německu. V jaké soutěži  
a co vám angažmá v zahraničí přineslo? 
 Je to tak. Posledních pět let jsem působil v Německu v týmu 
FC Zeholfing. Hrála se tam 1. A třída. Dalo mi to hodně, fotbal  
v Německu je úplně jiný než tady v Česku. Je hodně taktický  
a hlavně hodně tvrdý. Pokud se nějakému týmu nedaří, tak všich-
ni jezdí po zadku a je jim jedno, jestli vám zlomí nohu (směje se). 
Hráči do toho chodí prostě vždy naplno. Byl jsem tu s kamarádem 
z Plzně Tomášem Bozděchem, který tam stále působí.

Před startem přípravy jste prodělal operaci kolene.  
O jaký zákrok šlo a je už nyní vše v pořádku? 
 Ano, je to tak. Zranil jsem se bohužel ještě v Německu, takže 
v tu nejhorší dobu. Zrovna, když jsem měl přestoupit do Solnice. 
Bylo podezření na meniskus, ale nakonec to dopadlo lépe, než 
jsem čekal. Měl jsem v koleni nějaké úlomky, které bylo potřeba 
odstranit. Operace proběhla naprosto v pořádku a jsem na sto 
procent připravený.

Na jakém postu byste měl nastupovat?
 Za svoji kariéru jsem hrál na všech postech. Kromě brankáře 
a stopera bych dokázal zahrát úplně všude, ale post, kde se cítím 
nejlépe, je buď útok, nebo střed zálohy.

Co očekáváte od krajského přeboru a jakou úlohu by  
v něm měla hrát právě Solnice?
 Krajský přebor se v mých očích hodně zvedl. Hrají zde vel-
mi dobré týmy a hlavně velmi dobří hráči. Takže určitě vyrovnané  
a náročné zápasy. Nám se tatím daří a uděláme vše proto, aby se 
dařilo i nadále.

O posledním víkendu přišla první porážka Solnice po hod-
ně dlouhé době. Jak ji tým zkousl? 
 Porážky k fotbalu patří. Po zápase byl každý zklamaný, ale to je 
prostě fotbal. My se musíme poučit z chyb, které jsme udělali. Určitě 
rozebereme, co bylo špatně. Jsme dost zkušený tým, takže to musí-
me hodit za hlavu a připravit se na další zápas, který chceme vyhrát.

Jaké týmy osobně čekáte na špici tabulky přeboru? 
 Krajský přebor je velmi vyrovnaný a na špici může hrát kdo-
koliv. V této soutěži jsou velmi dobré týmy, už jsme se o tom pře-
svědčili. Každý by chtěl být na konci sezony na prvním místě.  
My uděláme vše pro to, abychom to byli právě my. 

JOSEF KROLOP, POSILA SOLNICE

Krajský přebor se hodně zvedl. 
Na špici může hrát kdokoliv.

Josef Krolop (vpředu) v duelu Přeměřice – Solnice.                                                                       
                                                                              Foto: Eva Šebová

Josef Krolop (v černém) v utkání Poháru hejtmana na hřišti Před-
měřic.                                                                    Foto: Eva Šebová 

JOSEF KROLOP
Narozen: 10. srpna 1992 v Broumově
Hráčská kariéra:
• Broumov • Hradec Králové • Živanice 
• Kroměříž • Vltavín • FC Zeholfing • Solnice
Úspěchy: 
• vítěz 1. dorostenecké ligy s Hradcem Králové. 
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S kým ze současného týmu Slavie si nejvíce rozumíte? 
 Snažím se tak nějak s klukama vycházet stejně, jelikož jsem 
nový. Ale hodně mi pomáhají starší hráči.

Sledujete výkony jak B týmu, tak A týmu Chlumce? Není 
to pro vás uzavřená kapitola? 
 Určitě sleduju, moc jim přeju úspěch a fandím. Do Chlumce 
se vždycky rad vrátím, ale teď jsem ve Slavii a soustředím se na 
výkony tady (usměje se).
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Útočník Slavie HK Jan Labík v utkání ve Vysoké nad Labem, 
kde vsítil hattrick.                                          Foto: Archiv klubu.     

Jan Labík v domácím duelu se Solnicí.       Foto: Archiv klubu 

Již v samotném průběhu letošní sezony změnil působi-
ště. Útočník Jan Labík zamířil z Chlumce nad Cidlinou  
do hradecké Slavie, které má pomoci ke kýženému postu-
pu do divize. Zatím však svěřenci trenéra Homoláče o své 
dominanci v soutěži, která se před sezonou předpokláda-
la, výsledkově zrovna nepřesvědčují. „Je na nás velký tlak, 
ale s tím se musíme popasovat,“ říká autor šesti gólů v této 
sezoně MIACOM krajského přeboru mužů, jenž se mimo 
jiné v duelu s Vysokou nad Labem blýskl trefou z poloviny 
hřiště.  

Honzo, ve Vysoké n. L. jste zaujal gólem z velké dálky. 
Inspirace u Patrika Schicka?
 Byla to spíše náhoda, ale všiml jsem si gólmana, že je celý 
zápas vcelku vysoko, tak jsem to zkusil a vyšlo to. To se povede 
jednou za deset let (směje se).

Před sezonou jste do Slavie přišel z Chlumce nad Cidli-
nou. Jak se v novém angažmá cítíte? Už jste si plně zvykl 
na nový tým? 
 Působím zde něco málo přes měsíc, ten přestup se zrodil dost 
rychle, ale každým tréninkem se cítím líp a doufám, že jsem zapa-
dl. Myslím si, ze mě kluci vzali do kabiny suprově!

S jakými ambicemi jste do Orlické kotliny zamířil? 
 Slavia má sama o sobě velký a kvalitní kádr, takže ambice jsou 
nejvyšší. Ale musíme poctivě pracovat na tréninku jako doteď.

Právě již od zmiňovaného venkovního zápasu s Vysokou 
to však není z pohledu sešívaných ono. 
 Neřekl bych, že to není úplně ono, spíše je na nás velký tlak, 
ale s tím se musíme popasovat každý z nás sám (usměje se).  
Věřím, že když se zklidníme, vytvoříme si nějakou šanci a promě-
níme, bude to fajn.

Jak moc mrzí třeba vysoká domácí porážka se Solnicí, 
kdy šlo o boj o první místo? 
 Určitě mrzí, ale je začátek sezony a sezona je ještě dlouhá…

Co říkáte na současný bodový zisk Slavie? Asi jste v této 
fázi čekali více... 
 Jak říkám, každý zápas není jednoduchý. My se musíme jako 
tým připravit důkladně na všechny zápasy, které přijdou. Sice 
jsme teď několikrát za sebou ztratili body, ale z chyb se poučíme.

Zmiňoval jste velký tlak na hráče Slavie. Jak moc je cítit? 
 Já sám za sebe můžu říct, že to beru jako každý jiný zápas, 
věřím ale, že pro některé mladší kluky je ten tlak velký. Pořád je 
to však jen fotbal na amatérské úrovni, takže si to chodíme zahrát 
pro radost!

Před sezonou se v klubu skloňovala divize. Nic jiného. 
 Nějaké cíle z vedení samozřejmě jsou. A byl bych rád, kdyby 
se divize vykopala.

Co říkáte na skvělý úvod nováčka ze Solnice? 
 Solnice si vede velice dobře, má takovou nováčkovskou euforii 
a daří se. Týmy se na ní ale budou víc a víc připravovat a budou to 
mít těžké. Což nyní potvrdila Jaroměř.

Co čekáte od letošního přeboru? 
 Vzhledem k tomu, jak v aktuální situaci vypadá tabulka, tak to 
bude napínavé až do konce!

JAN LABÍK, ÚTOČNÍK SLAVIE HRADEC KRÁLOVÉ: 

Gól z půlky? Tohle se povede jednou za deset let

JAN LABÍK
Narozen: 14. října 1995
Hráčská kariéra:
• Chlumec • Nový Bydžov • Převýšov 
• Chlumec • Slavia HK
Úspěchy: 
• vstřelený gól Plzni v 92. minutě v Mol Cupu na 3:3.
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Solnice na domácí půdě porazila Dobrušku 4:0. Foto: Eva Šebová

Fotbalisté Vysoké nad Labem získali postup do čtvrtfinále Poháru hejtmana v Kopidlně, kde vyhráli 5:2. Foto: Archiv FK Kopidlno. 

Dolní Kalná bojovala o další malý zázrak. A nebyla daleko. Doma nakonec těsně podlehla Libčanům 3:2. Foto: Archiv klubu

Nový Hradec Králové si doma poradil s Týništěm nad Orlicí a favoritovi uštědřil šestigólový debakl. Foto: Jan David 

Osmifinále Poháru hejtmana 
 Ve středu 28. září bylo na programu osmifinále Poháru hejtmana. S výjimkou duelu Police nad Metují – Slavia 
HK byly i nepřízeň počasí odehrány všechny duely. Překvapivý výprask obdržel v dobré formě hrající nováček 
krajského přeboru z Týniště nad Orlicí. Ten vyfasoval „šestku“ na hřišti Nového Hradce Králové. 



S příchodem nového soutěžního ročníku 2022/2023 naše 
redakce spustila novou rubriku s názvem Představujeme 
klub. Dalším klubem, kterému se budeme věnovat, je TJ 
Baník Vamberk. V dospělé kategorie účastník JAKO 1. B 
třídy skupiny B.  

HISTORIE
První zmínkou o kopané ve Vamberku, kterou některé prame-
ny uvádějí, je rok 1905, kdy se hráli pouze místní přátelské zá-
pasy na louce na Bačince, kterou zapůjčil pan Karel Bačina. 
V témže roce byl SK - sportovní kroužek Vamberk přijat do 
ČFS. Dne 12. srpna 1906, jak uvedly tehdy regionální noviny 
POSEL Z PODHOŘÍ, sehrál sportovní kroužek z Vamberka 
první oficiální zápas v Rychnově nad Kněžnou. Toto datum je 
proto považováno za den vzniku fotbalu ve Vamberku.

Historické názvy klubu: SK Vamberk, SK Báňská Vamberk, 
SK Báňská a Hutní Vamberk, ZSJ Báňská a Hutní Vamberk, 
ZSJ ŽAZ Vamberk, TJ Baník Vamberk, TJ Baník Vamberk, z.s.

STADION 
Oddíl sídlí ve fotbalovém areálu V Lukách, kde má k dispo-
zici dvě velká travnatá fotbalová hřiště a malé hřiště. V roce 
1939, když se do Vamberka stěhovala z Ostravska Báňská  
a Hutní společnost, to znamenalo pro fotbal ve Vamberku 
velký přínos. Díky agilnosti Ing. Josefa Hlaváčka a čestného 
předsedy klubu Ing. Kruliše – Randy byla koupena nádherná 
hrací plocha u řeky Zdobnice. Hřiště bylo nadšeně vybudo-
váno za pouhých šest týdnů. Přesto se první dva mistrovské 
zápasy musely odehrát na hřišti v Doudlebách n. Orl. 

Všechna hřiště V Lukách mají automatickou závlahu. Fotbalo-
vý areál V Lukách je od roku 2005 v majetku města Vamberk 
a fotbalisté ho mají v dlouhodobém pronájmu. Hlavní hřiště 
je opatřeno tribunou se sedáky. Tribuna z roku 1955 prošla 
v roce 2021 rekonstrukcí, kompletním nátěrem a umístěním 
sedáků, které vamberečtí obdrželi darem od FC Hradec Krá-
lové, s nimiž mají družbu. V letošním roce by se měla tribuna 
dočkat opravy schodů a zábradlí. O travnatý povrch hřišť se 
starají dva správci, kteří jej udržují v nejvyšší kvalitě. Dokla-
dem o tom je i příprava týmů z vyšších soutěží. V zimních 
měsících mají vamberečtí fotbalisté k dispozici sportovní halu 
a hřiště s umělým povrchem.

MLÁDEŽ 
Tréninky mládeže se konají v sezóně třikrát týdně a mimo 
sezonu dvakrát týdně. V Lukách se často pořádají turnaje 
mládeže, neboť místní oddíl má k dispozici 8 hliníkových mini 
branek a 8 skládacích mini branek na celkem 8 mini hřištích 
pro předpřípravky, 8 hliníkových branek na 4 hřiště pro žáky 
a přípravky. Není proto náhodou, že se zde konají klidně i dva 

turnaje mládeže naráz. Fotbalisté jsou plně vybaveni všemi 
potřebnými pomůckami, od vyznačovacích met až po míče. 
Vamberečtí dále každoročně pořádají turnaje pro podniky  
a odbory.

Fotbalový klub nemá hlavního sponzora a svůj provoz má 
postaven na dotacích Národní sportovní agentury, dotacích 
města Vamberk, členských příspěvcích, přestupech a hosto-
vání hráčů a drobných darech od podniků z Vamberka a oko-
lí. Není proto náhodou, že vamberečtí odchovanci přestupují 
do klubů v okolí hrající vyšší soutěže.

SOUČASNOST
Oddíl vstoupil do letošní sezóny s devíti týmy. V krajských 
soutěžích: Muži A, dorost a starší žáci. V okresních soutě-
žích: Muži B, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mlad-
ší přípravka a předpřípravka. Fotbalový oddíl dlouhodobě 
spolupracuje s oběma týmy z Rokytnice v Orlických horách  
a je partnerem prvoligového FC Hradec Králové. Mládež vede 
Ondřej Frejvald a šéftrenér mládeže Marcel Olšavský. Dospě-
lé týmy vede Jan Souček a vedoucí mužstev Ladislav Falta  
a Jiří Držmíšek. Hlavním trenérem mužů je Milan Bořek. Tre-
nérský tým mládeže má 18 trenérů, z nichž všichni jsou dr-
žiteli alespoň FAČR licence C. Fotbalový oddíl vede hráče  
i k tomu, aby se aktivně zapojovali i do fotbalových svazů, ať 
už jako rozhodčí, či v komisích okresního či krajského fotba-
lového svazu.

OSOBNOSTI 
Ing. Josef Hlaváček – významný funkcionář. Ing. Josef  
Hlaváček – čestný předseda. Josef Nováček – významný funk-
cionář, Ing. Jaroslav Veselý – bývalý hráč, trenér a význam-
ný funkcionář, čestný předseda oddílu. Josef Čech – bývalý 
dlouholetý významný funkcionář. Otakar Vejsada st. - bývalý 
hráč, trenér a významný funkcionář, Rokl – reprezentant Lví-
čat ČSR, Josef Derner – reprezentant ČSSR na turnaji UEFA, 
držitel nejvyššího ocenění ČMFS: Mgr. Slavoj Horák – plaketa 
Dr. Václava Jíry za dlouholetou práci pro český fotbal a práci 
s mládeží a cena J. Modřického, Zdeněk Vodák – držitel ceny 
Dr. Václava Jíry a ceny J. Modřického.

Zdroj: Ondřej Frejvald

PŘEDSTAVUJEME KLUB – TJ BANÍK VAMBERK 

7

Oddíl vede hráče i k tomu, aby se zapojovali do fotbalových svazů
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Interesantní souboj nabídl ve středu 28. září okresní přebor na 
Trutnovsku. Domácí Hajnice, jenž má ve svém středu zkušené 
fotbalisty se zkušenostmi z vyšších soutěží, přivítala Kocbeře, 
jenž v minulé sezoně kopaly krajskou 1. B třídu. Z jasné výhry 
4:0 se nakonec radovali Škoda a spol., kteří zatím vládnou  
tabulce.    

„Utkání rozhodla penalta, kterou „Kilo“ (Martin Kilevník – pozn. 
autora) naštěstí neproměnil, a to nás nakoplo k tomu se srovnat 
a začít makat. Určitě jsme měli více ze hry a určovali to, jak se 
ten zápas bude vyvíjet. Naštěstí rozhodli dva naše rychlé góly. 
Soupeř chtěl hrát fotbal, a to nám vyhovovalo,“ uvedl krátce po 
utkání záložník Hajnice Lukáš Böhm, který si působení v tomto 
klubu užívá. „Jdeme od zápasu k zápasu, chceme vyhrávat, a to 
se nám daří. Parta je super a proto vše šlape, jak má. Určitě tomu 
všemu napomáhají jména jako Škoda, Holub, Kruliš, Kobos. Jsou 
to ,,dědci“, co toho mají hodně za sebou, a proto si myslím, že se 
tak daří, je to dobře poskládané. Co se týká ambicí, tak za mě ur-
čitě chci vyhrát soutěž a pohár a odvděčit se tak lidem, co na nás 
chodí a podporuji nás,“ vysvětluje Böhm a dodává: „Samozřejmě 
vše začíná od trenéra a lidí, co se v klubu o nás dobře starají.

V kádru Kocbeří po utkání naopak spokojenost panovat nemohla. 
Za utkáním se ohlédl velezkušený Martin Kilevník, jenž do zápasu 
nastoupil s teplotou. „Po minulém dobrém zápase ve Volanově 
jsme chtěli na výkon navázat. Osobně jsem trochu doufal, že tento 
zápas bude odložen, protože se pár kluků včetně mě potýkalo 
s teplotou. Bohužel se ale nakonec rozhodlo, že se hrát bude. 
Myslím, že to bylo dobře pro domácí, kteří byli lépe připraveni  
a nutno dodat, že ve všech směrech byli lepší. Naše hra postráda-
la snad vše, co si fotbal žádá - nasazení, srdce, osobní souboje, 
finální řešení a v neposlední řadě to nejdůležitější - fotbalovost. 
Asi se většina kluků se zalekla toho, že proti nim stojí mančaft, 
do kterého přišlo mnoho zkušených fotbalistů. Nepomohl jsem 
ani já, když jsem za stavu 0:0 nedal pokutový kop. Velké zkla-
mání z naší předvedené hry, soupeři nutno pogratulovat k vý-
hře, byl lepší. Nám nezbývá, než se z takových zápasů ponaučit,  
i když je to z naší strany již ohraná písnička,“ uznal borec se starty  
ve vyšších soutěžích.

„Čtyři důležití hráči nastoupili do zápasu se zvýšenou teplotou  
- týmová viróza. Na našem výkonu to bylo hodně znát, soupeř nás 
přehrál a zaslouženě vyhrál. Bohužel v tomto se nám nestále lepí 
smůla na paty,“ zhodnotil ještě utkání stručně kapitán Kocbeří  
Pavel Matějka. 

Sk Spartak Hajnice – TJ Jiskra Kocbeře 4:0 (2:0) 
Branky: 36. Šereš, 44. a 49. Grizič, 69. Řehák
Rozhodčí: Pilný
Diváci: 150

Sestava Hajnice: 
Kobos, Kruliš, Gančarčík (46. Chromý), Seifert (46. Leder), 
Škoda (77. Janíček), Šereš (66. Gult), Holub, Sobanski, 
Grizič (75. Krotil), Bohm, Řehák. 

Sestava Kocbeří: 
Tichý – Picha, Tryzna, Kilevník, Stefanidis (53. Krejsa), 
Novák (82. Mačo), Šmíd (61. Boháček), Matějka, 
Borský (82. Čibčala), Vyhnánek, Ficner. 

Dominik Palm

MAGNET VÍKENDU OP NA TRUTNOVSKU: HAJNICE VS. KOCBEŘE

Hajnice na domácím hřišti porazila Kocbeře 4:0. 
                                                                    Foto: Václav Mlejnek 

Domácí potvrdili výsadní postavení
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„V letošní sezoně chybí v AM Gnol 1. A třídě jasný outsider, jak 
tomu bývávalo dříve,“ tvrdí střední záložník Nového Města nad 
Metují Adam Lelek. Podle něj má tým z Nového Města nad Me-
tují na víc než zopakovat loňské sedmé místo.    

Adame, po osmi zápasech vám patří šesté místo. Jde to 
zatím podle vašich představ nebo panuje spíše zklamá-
ní?
 Určitě ne, vždy to může být lepší. Měli jsme získat minimálně o 
nějaký ten bod více. Například v Broumově jsme předváděli sluš-
ný výkon a prohra nebyla zasloužená.

Co je pro vás tuto sezonu cílem?
 Uhrát minimálně stejný výsledek jako minulý rok, sedmé mís-
to, ale myslím, že máme na víc.

I po osmi zápasech jsou mezi týmy bodové rozestupy tak 
malé, že třináctý a pátý tým tabulky dělí jen čtyři body. 
Svědčí to podle vás o vyrovnanosti soutěže?
 Řekl bych, že 1. A třída je letos neskutečně vyrovnaná. Tým 
dvakrát prohraje a je na dně tabulky a naopak.

Bývala 1. A třída vždy takhle vyrovnaná, nebo jde až o fe-
nomén posledních let?
 Letos bych řekl, že to bude obzvláště vyrovnané. Nevidím tu 
jasné outsidery, jako tomu bylo v minulých letech.

Co říkáte na letošní nováčky v soutěži, tedy Stěžery a Tře-
beš B? Jak hodnotíte jejich dosavadní počínání?
 Oba zmíněné celky dle mého zapadly do soutěže a výsledky 
mají slibné. Jejich hru ale nemůžu posoudit, protože jsme proti 
nim zatím nehráli.

Naopak za očekáváním zatím zůstávají fotbalisté z Trut-
nova, kam se chystáte v dalším kole.
 Trutnov je doma hodně silný, určitě se ještě ukáže, tedy snad 
ne proti nám (směje se). Vzhledem k tomu, že nás vinou zranění 
několika hráčů v poslední době musí doplňovat i dorostenci, tak 
očekávám hodně těžké utkání.

Co bude podle vás tuto sezonu klíčem k úspěchu v 1. A 
třídě?
 Vstřelit v zápase více gólů než soupeř! (směje se)

Co vaše fotbalové plány do budoucna?
 Chtěl bych hrát co nejdéle, pokud možno bez zranění a dále 
se bavit fotbalem v Novém Městě.

Co děláte kromě fotbalu?
 Mimo fotbal a práci se občas musím věnovat přítelkyni. (směje 
se)

František Ježek

ADAM LELEK, ZÁLOŽNÍK MFK NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ: 

Fotbalem se bavím. 1. A třída je letos neskutečně vyrovnaná

Bavit se fotbalem, tak zní cíl Adama Lelka.            Foto: Jiří Koza

Tým Nového Města nad Metují je v tabulce na šestém místě.                  
                                                                            Foto: Archiv AL
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Střelec, který již několikrát musel řešit nepříjemné zranění. Mo-
mentálně útočníka Staré Paky v JAKO 1. B třídě skupiny A, Ja-
kuba Tanečka, v dospělé kariéře výrazně limitují zdravotní patá-
lie. Konkrétně zranění obou kolen. Nyní je však robustní šutér s 
fotbalovou minulostí v Mladé Boleslavi, Sobotce či Turnově opět  
v dobré kondici a na jeho výkonech je to znát. „Snažím se týmu 
co nejvíce pomoci jak gólově, tak herně,“ říká spoluhráč Daniela 
Wojcika, Dominika Rolfa či René Čokiny.    

Osm zápasů, deset bodů. Pomýšleli jste na víc? 
 V domácím prostředí jsme zatím stoprocentní, ale z pěti venkov-
ních zápasů jsme uhráli pouze jeden bod. Konkrétně nejvíce mrzí 
ztráta ve Skřivanech a Kobylicích, kde se bodovat prostě mělo. Dou-
fám, že tuto černou sérii brzy zlomíme a budeme stoupat tabulkou 
výš.

V zápasech Staré Paky často padá hodně gólů. Čím si to  
vysvětlujete? 
 Obranná práce celého týmu nám dělá dlouhodobě problém  
a určitě je tu prostor pro zlepšení. Na druhou stranu je skoro pravidlo, 
že se fanoušek na našem zápase rozhodně nebude nudit a o tom 
to je.

V posledním kole jste padli na hřišti posledních Kobylic.  
To bylo určitě veliké zklamání. 
 Souhlasím, zklamání to bylo veliké. Měli jsme před zápasem 
nějaké absence a někteří nenastoupili zcela fit. Na začátku zápasu 
se nám ještě zranil jeden z klíčových hráčů, ale to neomlouvá náš 
špatný výkon. Měli jsme nějaké šance, které se nepodařilo proměnit, 
poté šel soupeř do vedení a zápas si bez problému pohlídal. Občas 
by to chtělo zařadit vyšší rychlost.

Jaké má Stará Paka letos cíle? 
 Bavit sebe a fanoušky fotbalem. Pokud jde o postavení v tabulce, 
tak by bylo ideální hrát klidný střed.

Popište, jak se vlastně zrodil váš přestup do Staré Paky? 
 Už v Sobotce jsem nastupoval po boku Dana Wojcika a kromě 
toho, že se nám dařilo na hřišti, jsme se zpřátelili i mimo něj. Po něja-
ké době, když jsme šli každý svoji fotbalovou cestou, se mě Dan při 
běžném telefonátu ze srandy zeptal, jestli bych nešel do Staré Paky. 
A já souhlasil. Za pár dní jsem se sešel s bossem a vše proběhlo 
rychle. U mě panuje spokojenost. Hlavně pak v super partě a exce-
lentním hřišti. 

Osobně střílíte poměrně dost gólů, nastupujete v záloze či  
v útoku. Jak jste se svými výkony spokojený a kde se na hři-
šti cítíte nejlépe? 
 Vždy to může být samozřejmě lepší, ale momentálně jsem se 
svými individuálními výkony spokojený. Po delší době jsem se opět 
vrátil do dobré fyzické kondice a snažím se co nejvíce gólově i herně 
pomoci týmu. Ve středu zálohy jsem pouze zaskakoval, ale momen-
tálně jsem se opět vrátil na svůj klasický post hrotového útočníka, 
kde se cítím nejlépe.

Jaký je váš zdravotní stav? Měl jste velké problémy s kole-
nem. Jsou zažehnány? 
 Problémy s kolenem mě provází od sedmnácti let, když jsem ješ-
tě hrál v Mladé Boleslavi. Postupně jsem si přetrhl jednou přední 
křížový vaz v levém koleni a poté dvakrát v koleni pravém. Po návratu 
do Sobotky se mi to samé zranění stalo opět na pravé noze, a aby 
toho nebylo málo, tak po přestupu do Staré Paky jsem si poranil me-
niskus. Momentálně se cítím celkem dobře, ale je to takový otazník.

Jaká je úroveň 1. B třídy?
 Individuálně v ní nastupuje celkem dost kvalitních hráčů, kteří by 

se rozhodně neztratili někde ve vyšší soutěži. Kvalita RMSK ,,B“ je 
znatelná a zdá se být zatím rozdílová. Ostatní týmy beru více či méně 
vyrovnaně. Na této úrovni je také znát faktor, jak se tým sejde, ale 
úroveň bych rozhodně nijak nezatracoval. 

Čeho byste se Starou Pakou rád dosáhl? 
 Chtěl bych vyhrát Pohár hejtmana a přivítat na staropackém  
pažitu prvoligový tým v MOL Cupu. 

Zmínil jste Daniela Wojcika, další ofenzivní eso Staré Paky. 
Jak funguje vaše spolupráce? 
 Dan i já jsme dávali poměrně dost gólů ve svých předešlých pů-
sobištích. Jsme typově odlišní, ale navzájem se dokážeme skvěle 
doplnit. Když si tak vybavuji dvě naše kompletní sezóny, tak se nám 
povedlo dát dohromady něco kolem 100 gólů.

Co ambice do další kariéry? 
 Nejsou nikterak vysoké. Chci být hlavně zdravý a užívat si fotbal, 
dokud to bude možné.

Dominik Palm 

JAKUB TANEČEK, ÚTOČNÍK STARÉ PAKY:

Týmové cíle? Vyhrát Pohár hejtmana 
a v Mol Cupu přivítat prvoligový tým 

JAKUB TANEČEK
Narozen: 9. března 1996 v Turnově.
Hráčská kariéra:
• Sobotka • Mladá Boleslav • Turnov • Stará Paka
Úspěchy: 
• vítěz celostátní dorostenecké ligy, 1. A třídy a OP

Jakub Taneček se stal jednou z hlavních opor Staré Paky. 
Foto: Archiv klubu 

Jakub Taneček si kryje míč před protihráčem v rámci utkání  
1. B třídy skupiny A.                                       Foto: Archiv klubu 
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Malšova Lhota v premiérové sezoně Jako 1. B třídy sku-
piny B možná leckoho překvapila. Po osmi odehraných 
zápasech je druhá a velkou zásluhu na tom má kanonýr 
Vítek Vejr. Čtyřiadvacetiletý ofenzivně laděný fotbalista 
zúročil své zkušenosti z Mladé Boleslavi a Chlumce a již 
čtrnáctkrát v této sezoně rozvlnil soupeřovu síť. 

V Malšově Lhotě střílíte gól za gólem. Naposledy od vás 
tři branky schytal Baník Vamberk. Jak jste s vaší produk-
tivitou spokojený?
 S produktivitou jsem docela spokojený, ale mohlo by to být i lep-
ší, nicméně spíše teď řeším týmové umístění, které nás všechny vel-
mi těší.

Jarní část minulé sezony jste strávil v Chlumci a poté 
přestoupil zpět do Malšovy Lhoty, jaký byl důvod pro tyto 
přesuny?
 Tak byl to spíše „papírový“ přesun, jelikož jsem už na konci roku 
jel pracovně do zahraničí na téměř osm měsíců.

Nebyla by právě hra ve vyšší soutěži pro vás ta pravá  
výzva?
 Já už žádné fotbalové ambice nemám. Beru to jako zábavu  
a udržení se v kondici, navíc jsem se ještě před týdnem přestěhoval 
do Prahy a uvidím, jestli mě bude každý týden bavit dojíždět. Kaž-
dopádně minimálně do konce podzimu to odehraji, když se mi nic 
nestane.

Proč jste si po angažmá v Boleslavi a Chlumci vybral prá-
vě Malšovu Lhotu?
 Bylo to kvůli kolegovi z práce, kterým v tu dobu byl náš kapitán 
Honza Koblížek.

Jste v týmu spokojený?
 Musím říct, že máme super partu a na každý zápas a trénink se 
vždycky těším.

Věříte, že byste mohli tuto sezonu postoupit do 1. A.  
třídy?
 Nevím, jestli jsou vůbec ambice postupovat, ale reálné to je. Teď 
nás čekají soupeři ze spodní části soutěže.

Co stojí za vašimi výbornými výkony v této sezoně?
 Řekl bych, že máme velmi dobrý tým a nadstavbu přidává pár 
rozdílových hráčů. Navíc už ve stejném složení hrajeme přes rok a na 
hřišti je to znát.

Čekali jste před sezonou takhle dobré výsledky?
 Před sezónou možná ano, ale po prvním zápase, kdy jsme do-
stali výprask, jsme tohle určitě nečekali.

Kterého soupeře v soutěži považujete za nejtěžšího?  
A proč?
 Tak určitě to bylo České Meziříčí, které nám v právě zmiňovaném 
prvním zápase nasázelo deset branek.

František Ježek

VÍTEK VEJR, ÚTOČNÍK MALŠOVY LHOTY:

Ambice jsem zahodil, fotbalem se jenom bavím

Vítek Vejr (v bílém vpravo) si za Boleslav zahrál třeba proti praž-
ské Spartě.                                                           Foto: Archiv VV

Vejr je nyní druhým nejlepším střelcem Jako 1. B třídy. 
Foto: Archiv VV
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Na Slavii Hradec se sešlo na sto dětí
z šestnácti týmů minipřípravek 

 Hradec Králové - Ve středu 21. 9. 2022 se na umělé trávě Slavie Hradec v Orlické kotlině odehrál první ze série 
turnajů minipřípravek Okresního fotbalového svazu Hradec Králové, který se hraje v počtu hráčů 3+0.
 Turnaje se celkově zúčastnilo šestnáct týmů, tři týmy Slavia KIDS, dva týmy FC Hradec Králové U7, dva  
z RMSK Cidlina, dva z Malšovy Lhoty a po jednom z Třebše, Předměřic, Kunčic, Hořic, Nového Hradce, Vysoké 
nad Labem a Skřivan. Na hřišti se prohánělo cca 100 dětí, odehrálo se 56 zápasů, padly stovky branek a celkově 
to bylo super odpoledne. Děkujeme všem za účast, trenérům za super vedení a rodičům za povzbuzování.

Text a foto: Michal Blažej
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Když na jaře oznámil čtyřiadvacetiletý Michal Trávníček, že 
kvůli neustávajícím problémům s kolenem ukončuje profesi-
onální kariéru, slétlo se k němu mnoho nabídek na angažmá  
v nižších soutěžích. Obránce se zkušenostmi z Hradce Králové, 
Dukly Praha či Viktorie Žižkov se nakonec rozhodl pokračovat  
v barvách MFK Trutnov, jenž je pravidelným účastníkem Fortu-
na Divize C.    

Michale, na jaře jste ukončil profesionální kariéru. Co vás 
přimělo se k fotbalu, ačkoli „pouze“ na divizní úrovni, vrá-
tit?
 Nedokázal jsem si představit úplný konec s fotbalem, přeci jen 
jsem byl fotbalistou od svých čtyř let, byla to vždy velká součást 
mého života a volného času. V hlavě jsem měl od začátku myšlen-
ku, že u fotbalu zůstanu, ač na nižší úrovni.

Jak jste na tom momentálně zdravotně?
 Koleno drží, to mi dělá největší radost. Samozřejmě po fyzic-
ké stránce to stále není stoprocentní, občas začne bolet jiná část 
těla. Ale to je zapříčiněno více než roční pauzou. Obrovskou výho-
du pro mě je, že trenér Marks mi sám od sebe dokáže dát volno, 
aniž bych si o něj musel říkat. Za to jsem mu vděčný.

Podepsala se nějak dlouhodobá absence na vaší kondici?
 Samozřejmě, že ano. Po kondiční stránce to ještě není ideální. 
Ale den ode dne je to lepší a lepší. Radost mi udělalo prvních 
odehraných 90 minut v utkání v Brandýse nad Labem.

Proč jste si zvolil zrovna Trutnov?
 Už někdy v březnu mě kontaktoval Petr Zieris a přiblížil mi, 
jak to v Trutnově funguje a moc se mi to líbilo. Hlavně lidskost  
a ohledy k mému zdravotnímu stavu. Navíc jsem v Trutnově hod-
ně kluků znal, to byl také jeden z pozitivních bodů, proč jsem se 
rozhodl právě pro tento tým.

Byly ve hře i nějaké další varianty?
 Nabídek přišlo opravdu hodně, ale již od prvního kontaktu  
s Cirdou (Petrem Zierisem, pozn. aut.) jsem si vzal do hlavy, že 
chci právě do Trutnova. Nebylo to tedy pro mě zas tak složité roz-
hodování.

Co obnáší přechod od profesionální kariéry na tu polopro-
fesionální ve čtyřiadvaceti letech?
 Největším rozdílem je to, že mám k fotbalu práci na plný úva-
zek. Na profesionální úrovni jsem měl dny plné tréninků, nebyl čas 
na nic jiného kromě fotbalu. Teď je fotbal pro mě spíše koníčkem, 
nikoli povinností.

Bylo náročné v takto mladém věku udělat takové rozhod-
nutí?
 S touto myšlenkou jsem si pohrával už delší dobu. Vzhledem  
k mému zdravotnímu stavu to bylo v tu chvíli nejlepší rozhodnutí, co 
jsem mohl udělat. Spíše si o tom rozhodl sám můj zdravotní stav.

Co je nyní vaší největší životní náplní kromě fotbalu?
 Strávený čas s přítelkyní, rodinou a přáteli.

Už jste stihl za Trutnov vstřelit i gól, mohlo jich být více?
 Šancí na branku už pár bylo, ale jedna z nich byla konečně 
proměněna, za to jsem rád. Protože jsem se zastřeloval i v trénin-
cích. Jak by se řeklo fotbalově „vůbec mi to nechcalo.“ (směje se)
Jak jste v Trutnově zatím spokojený?

 Spokojený jsem moc, nemám si na co stěžovat. Máme na-
prosto skvělou partu. Podmínky jsou na divizní tým opravdu nad-
standardní, vedle kabiny máme vířivku se saunou, což je obrov-
ské plus.

Čeho byste chtěli tuto sezonu dosáhnout?
 Chtěli bychom se umístit v horních pozicích tabulky. Osobně 
si myslím, že na to tento tým má! 
 František Ježek

MICHAL TRÁVNÍČEK,  OBRÁNCE TRUTNOVA: 

Úplný konec jsem si nedokázal představit.  
V Trutnově berou můj zdravotní stav.

Michal Trávníček (vpravo) je v Trutnově spokojený. 
                                                                                Foto: Jiří Petr

Podmínky jsou v Trutnově podle Trávníčka (s mikinou v ruce) 
na divizní tým nadstandardní.                               Foto: Jiří Petr
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Mladý šéftrenér trutnovské mládeže Pavel Matějka si chválí po-
vedenou propagaci celoročního náboru dětí na fotbal a bilancuje 
nad aktuální situací v modrobílém klubu. Jako aktivní hráč chce 
pomoci Kocbeřím zpět do krajské soutěže. 

Pavle, v Trutnově jste šéftrenérem mládeže. Co to obnáší? 
 Jedná se o velmi různorodou práci. Zejména však jde o komuni-
kaci s trenéry a hráči na denní bázi. Řeším požadavky trenérů a pří-
padně problémy u jednotlivých kategorií. Na trenérských poradách 
s trenéry řeším individuální hráče, projev naší hry či tréninkovou 
činnost. Dále dohlížím na plnění požadavků, které máme od FAČR.  
V neposlední řadě sháním nové trenéry a stanovuji realizační týmy.

Trénujete k tomu i kategorii U12, jak náročné je skloubit  
to dohromady? 
 Trénování k této pozici patří, a proto skloubení pozice šéftrené-
ra a trenéra není problém. Jsou dny, kdy musím vypomoct třeba  
u jiné kategorie, odvést za někoho trénink, odkoučovat zápas, naštěs-
tí mám u sebe v realizačním týmu výborné asistenty, kteří bez problé-
mů zvládnou připravit tréninkovou jednotku či odtrénovat zápas.

Jak hodnotíte aktuální stav mládeže v Trutnově? 
 V současnosti si myslím, že se naše mládež zvedá. Začátek 
sezony se většině týmů povedl, což je dobrý příslib do budoucna. 
Určitě vidím velké rezervy v kategorii přípravek. Dle mého názoru 
bychom měli být schopni vychovávat více hráčů pro žákovskou ligu. 
Velký příklad si beru z klubu RMSK Cidlina, jehož týmy jsou v po-
předí, my hrajeme střed či konec tabulek. Trutnov by měl být druhý 
největší klub v kraji po Hradci Králové a já doufám, že to tak v bu-
doucnu bude.

Na čem momentálně nejvíce pracujete? 
 Společně s Petrem Zierisem, sportovním managerem klubu, se 
soustředíme právě na výše zmíněnou kategorii přípravek. Chceme 
k fotbalu přivést co největší počet dětí, jelikož z kvantity se lépe dělá 
kvalita. Cílem klubu je vychovat co nejvíce hráčů pro A tým, případ-
ně pro B tým. Když u nás naši hráči skončí, snažíme se o to, aby 
hráči pokračovali s fotbalem a pomohli alespoň okolním klubům  
a zvýšila se tak kvalita fotbalu v celém okrese.

Aktuálně také hodně propagujete nábor nových hráčů  
a trenérů do fotbalového týmu. Jak jste s náborem úspěšní? 
 Je tomu tak. Po Trutnově máme několik náborových celoroč-
ních plakátů, na sítích propagujeme nábor a tak dále. Každý týden 
zavolá někdo, kdo by chtěl přihlásit svoje dítě na fotbal, což je bá-
ječné. Někdy volají ohledně starších dětí, tyto již na naši kvalitu vět-
šinou nemají, takže je posílám do okolních klubů a jsem velmi rád, 
že tato spolupráce mezi Trutnovem a okolními kluby funguje. Nábor 
trenérů zatím moc velký úspěch nepřinesl.

V čem je tato podoba náboru tak důležitá? 
 Naše náborové plachty jsou po celém Trutnově a jsou neustále 
lidem na očích. Naši plachtu může vidět kdokoliv, rodiče, prarodiče 
či samotní hráči. V současné době jsme jediní, kteří s něčím tako-
vým v Trutnově přišli a výsledky se dostavují. Dětí nyní máme oprav-
du hodně.

Jak jste spokojen s přechodem hráčů mezi dorostem  
a muži? Daří se vám zapojovat do mužů tolik hráčů, kolik 
byste chtěli? 
 V tomto si myslím, že máme rezervy. Každý rok se nám podaří 
vychovat minimálně dva hráče, kteří se zapojí do A týmu, což není 
tak špatné, ale ostatní často přestanou hrát fotbal, či jdou hrát okres-
ní soutěž, což je škoda po jejich dlouholetém snažení. Měli by se 
vyhrát v našem B týmu a porvat se třeba i o místo v áčku.

Je dorostenecká divize na dostatečné úrovni, aby připravi-
la hráče na divizi dospělou? 
 Já si myslím, že ano. Když se dívám na naše hráče, tak o ně-

kolika z nich mohu říct, že si je umím představit za pár let v áčku.  
Ovšem skok mezi dorostem a muži je veliký, zejména ve zkušenos-
tech hráčů. Kluci si musí zvyknout a třeba dva roky vydržet a makat 
na sobě, a poté mohou být plnohodnotnými hráči.

Co říkáte na nesporné zkvalitnění dorostenecké divize, 
které proběhlo před touto sezonou kvůli reorganizaci sou-
těží a neobvykle vysokému počtu týmů sestupujících z ligy, 
jako třeba FC Hradec Králové B nebo Slovan Liberec B? 
 Pro naše kluky jenom dobře, když si to mohou rozdat s nejlepší-
mi v kraji. Sám jsem zvědavý, jak se s tím naši borci vyrovnají a zda 
obstojí.

Zároveň hrajete v Kocbeřích okresní přebor, kam jste po 
konci minulé sezony sestoupili. Máte ambice znovu vrátit 
do Kocbeří 1. B třídu? 
 Ano, chceme postoupit. Tým má určitě kvalitu na to, aby postou-
pil. Záleží, jak se budeme na jednotlivé zápasy scházet.

František Ježek

PAVEL MATĚJKA, ŠÉFTRENÉR MLÁDEŽE TRUTNOVA: 

Nábor je úspěšný. Každý týden chce někdo přihlásit dítě 

Podle Pavla Matějky je potřeba mít v mladších kategoriích širo-
kou hráčskou základnu.               Foto: Veronika Fiebingerová 

Pavel Matějka (v modrém vlevo) si pochvaluje spolupráci  
s ostatními trenéry.                        Foto: Veronika Fiebingerová 
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 Přelouč - Sedmý ročník mistrovství ČR veteránského fot-
balu přinesl konfrontaci šestnácti celků z celé republiky.  
K vidění bylo celkem 38 výborných zápasů, které ukázaly mi-
mořádnou kvalitu veteránských týmů. Mezi šestnácti účastní-
ky finálového turnaje byli rovněž dva zástupci Královéhradec-
kého KFS, respektive Okresního fotbalového svazu Hradec 
Králové. Hespro Hradec neprošel ze základní skupiny a skon-
čil celkově na patnáctém místě. Arrows Hradec Králové padl 
ve čtvrtfinále se Semínem a celkově zde obsadil sedmou příč-
ku. Individuální ocenění převzal nejlepší brankář Jiří Mašek 
(Arrows Hradec Králové).  
 Tomáš Schejbal (Arrows Hradec Králové): „Finále mistrovství ČR vete-
ránů mělo tradičně kvalitní organizaci. Obsadili jsme zde „až“ druhé mís-
to ve skupině o jeden gól ve skóre, a proto jsme ve čtvrtfinále nastoupili  
s domácím favoritem a výsledkem byla porážka. Nakonec kvůli kombinaci 
výsledků ve skupinách a čtvrtfinále z toho byl zápas až o sedmé místo. Cel-
ková kladná bilance a jediná porážka ve čtvrtfinále rozhodla o našem „neú-
spěchu“. Bylo to nakonec fajn, nechyběla sranda a všichni jsme si to užili.“

Koneční pořadí MČR veteránů 2022:
1. FC Přerovsko
2. SC Xaverov Horní Počernice
3. TJ Sokol Semín
4. Fotbal Studénka
5. FC Slavia Karlovy Vary
6. FK Bohemia Světlá n. Sázavou
7. Arrows Hradec Králové
8. FK SK Polanka
9. FK Slavoj Žatec
10. FK Kameničky Hlinsko
11. FS Klatovy
12. FK Bohemia Poděbrady
13. SK Dynamo České Budějovice
14. FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910
15. Hespro Hradec Králové
16. FK SK Bosonohy

Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: Jiří Mašek (Arrows Hradec Králové)
Nejlepší střelci: Karel Piták (Xaverov) a Igor Ročín (Semín) – 5 branek
Nejlepší hráč: Tomáš Richter (Přerovsko)
Nejzkušenější hráč: Jiří Plečinda

Lubomír Douděra

Na mistrovství ČR veteránského fotbalu 
rovněž ARROWS a HESPRO HRADEC

Milan Přibyl oslavil
šedesáté narozeniny

 Hradec Králové - V uplynulých 
dnech oslavil významné životní jubile-
um pan Milan Přibyl (nar. 17. 9. 1962), 
místopředseda představenstva FC Hra-
dec Králové, profesně spjatý s firmou 
GIST Hradec Králové. 

 Ke sportu ho přivedl jeho otec Karel 
Přibyl, takže již od dětství vyrůstal ve spor-
tovním prostředí. Je výrazným podporova-
telem a členem vedení FC Hradec Králové, kde se určitě jako 
my všichni těší na novou arénu v Malšovicích. Jeho podpora je 
spjatá i s Okresním fotbalovým svazem Hradec Králové.
 Do dalších let mu zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spo-
kojenost a radost na zeleném trávníku i mimo něj přejí Okresní 
fotbalový svaz Hradec Králové, FC Hradec Králové i naše redakce.

Text: Lubomír Douděra

GRATULUJEME

PARTNEŘI OFS Hradec Králové
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Libčany vyzvaly pražskou Duklu 
 Po dvou postupech přes divizní celky přišla odměna. Fotbalisté Libčan se v rámci 2. kola Mol Cupu po-
měřili s druholigovou Duklou Praha. Hosté, vedení zkušeným trenérem Petrem Radou, v Libčanech nakonec 
zvítězili 3:1. 

Foto: Lubomír Douděra 




