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Kamil Kaplan
hrající trenér Kostelce nad Orlicí:
........................................................
 „Všem čtyřem regionálním zástup-
cům KH kraje držíme palce a přejeme, 
ať se jim daří. V nejlepší pozici se zatím 
nachází tým Trutnova, který je dlouho-
letým účastníkem divize C. Uvidíme, jak  
si s náročnou soutěží v letošním ročníku 
poradí týmy Náchoda a Dvora Králové. 
Jednoduchou úlohu nebude mít nováček 
z Nového Bydžova, který v loňském roce 
suverénně ovládl krajský přebor. Držme 
všem palce a fanouškům jednotlivých 
týmů přeji jen vítězné zážitky.“ 

David Drozd
hráč futsalového klubu 
FK Chrudim, útočník Jiskry Hořice:
........................................................
 „Věřím, že až se v soutěži trochu více 
otrkají, tak se nejlépe povede Novému 
Bydžovu. Podle mě mají skvěle vyvážené 
mužstvo z mladých i zkušených hráčů  
a všechno dává dohromady kvalitní trenér.“ 

Jiří Mašek
brankář Slavie Hradec Králové:
........................................................
 „Všichni víme, jak je divize těžká sou-
těž a zároveň je vždy ohromný rozdíl mezi 
podzimní a jarní částí. Ze čtveřice týmů 
bych asi favorizoval tým Trutnova. Hra-
jí tuto soutěž dlouho a víme, že tam se 
těžko vyhrává. Mají nového a kvalitního 
trenéra, a to samé se dá říct o kádru, kte-
rý vhodně doplnili o mladé pušky, které 
prošly mládeží kvalitních týmů. Nováčkov-
skou daň si vybírá tým Bydžova, ale ten 
si myslím, že se zvedne. Náchod a Dvůr 
budou za mě muset sakra zabrat, aby se 
v téhle soutěži zachránili. Ale jak říkám, 
tady se rozhoduje na jaře. 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 Divizi C. 

Aleš Jakl
manažer pro fotbalová hřiště:
........................................................
 „Hodně zapeklitá otázka. Mimo Trut-
nova se všechny naše týmy bohužel po-
hybují na hraně sestupu a nebudou to mít 
vůbec jednoduché. Trutnov má v tomto 
směru asi nejzkušenější mužstvo, a pro-
to myslím, že bude nejvýše. Samozřejmě 
doufám a držím palce všem týmům z na-
šeho regionu.“

Miloš Dvořák
bývalý trenér Trutnova:
........................................................
 „V divizi C si nejlépe povede Trutnov. 
Má stabilní kádr a dobře posílil. Náchod 
také zkvalitnil mužstvo, ale stále se hledá. 
Dvůr tvoří nové mužstvo a Cidlina jako  
nováček se otrkává, ale myslím, že se 
bude zvedat.“

Dominik Palm

POROTA FOTBALU V KRAJI

Který ze čtyř regionálních týmů si v soutěži letos povede nejlépe? 

PARTNEŘI KFS

Dělejte s námi svět krásnější



FOTBAL V KRAJI

Jak jste v Jaroměři spokojený? 
V Jaroměři jsem hrával už v mládeži a sezonu 2018/2019  
za muže, takže to tady moc dobře znám, a když jsem se před 
rokem znovu vracel, tak jsem věděl, do čeho jdu. V Jaroměři  
se cítím dobře a jsem vděčný za to, že zde můžu působit.

Působil jste také v hradecké Olympii. Je to angažmá,  
které vám dalo ve fotbale nejvíce? 
 Ano, v Olympii jsem byl od žáků až do chlapů. V těch letech 
jsem udělal asi největší posun. Je to angažmá, na které vzpomí-
nám velmi rád, vedli mě kvalitní trenéři a poznal jsem zde mnoho 
skvělých přátel a fotbalových osobností.

Co vaše ambice do budoucna? 
 Rád bych si zkusil vyšší soutěž.
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 Od začátku sezony patří k pilířům sestavy a svými výko-
ny notně přispívá k výborným výsledkům svého mužstva. 
Záložník Jaroměře Daniel Votrubec věří, že se týmu z Růžo-
vé ulice bude v M GROUP CZ Krajském přeboru mužů dařit 
i nadále a prodlouží aktuální šestizápasovou vítěznou sérii.   

Dane, Jaroměři se v prozatímním průběhu sezony daří. 
Dost možná i nad očekávání. 
 Nevím, jestli nad očekávání, ale teď se nám daří. Po nepove-
deném vstupu, tím myslím první čtyři kola, kde jsme měli pouhých 
šest bodů, máme teď sérii šesti výher. Doufám, že ta série vydrží 
co nejdéle. 

Čtyřiadvacet bodů z deseti kol, skvělá vizitka. Je to reál-
ný obraz předváděné hry Jaroměře? 
 Myslím si, že hrajeme dobrý a koukatelný fotbal. Samozřejmě 
se někdy nedaří, ale to dokážeme nahradit bojovností a chutí vy-
hrávat. V některých zápasech jsme měli i potřebnou dávku štěstí, 
ale to k fotbalu patří. 

Před sezonou byla za největšího favorita přeboru brána 
hradecká Slavia. Ta ale zatím ambice příliš nepotvrzuje. 
Co Jaroměř? Myslí na vrchní příčky? 
 Já osobně jsem Slavii nevěřil a dokonce jsem se s kamará-
dem Jakubem Slavíkem z MFK Trutnov vsadil, že Slavie krajský 
přebor nevyhraje. My od začátku myslíme na vrchní příčky, ale 
žádný tlak na sebe nevyvíjíme. 

Co je hlavní zbraň současné Jaroměře? 
 Určitě skvělá parta a dobře poskládaný tým. Máme velmi kva-
litní a zkušené hráče doplněné mladými fotbalisty. 

Potvrzuje zatím krajský přebor vaše očekávání? 
Překvapilo vás něco? 
 Letos je pro mě těch překvapení asi víc. Určitě jsem neče-
kal, že Solnice bude po deseti kolech na prvním místě. Rychnov  
je také nad očekávání velmi vysoko. Naopak Polici a Libčany bych 
před sezónou viděl ve vrchní polovině tabulky. 

Vy sám k výsledkům Jaroměře přispíváte nemalou mě-
rou. Platíte za slušného střelce, jak jste spokojený  
se svými výkony? 
 Úplně se svými výkony spokojený nejsem. Přestože nejsem 
útočník, tak se v zápasech dostávám do šancí, které bych měl 
proměňovat, ale není tomu tak. Důležitější jsou pro mě ale týmové 
výsledky, se kterými už jsem spokojený o trochu víc. 

Jak vnímáte svoji úlohu na hřišti? 
 Moje úloha je být aktivní ve středu pole a pomáhat jak v útoku, 
tak i v obraně. 

Kdo je nyní hlavním tahounem Jaroměře? A to jak na hři-
šti, tak v kabině. 
 Asi nikoho nepřekvapí, když zmíním jako hlavního tahouna 
Radka Gorola, který je náš mozek hry. V kabině je těch tahounů 
už víc. Ale jak se říká: Co je v kabině, zůstane v kabině (směje se). 

Kde byste svůj tým po podzimu rád viděl?
 Rád bych přezimoval co nejvýš. Už teď víme, že nás čeká vel-
mi náročná zimní příprava, takže věřím, že na jaře budeme ještě 
silnější. 

DANIEL VOTRUBEC, ZÁLOŽNÍK JAROMĚŘE: 

Nejvíce mi dala Olympia. 
V Jaroměři myslíme na vrchní příčky 

Jaroměř zahájila letošní sezonu v Červeném Kostelci. 
Foto: Vaclav Mlejnek

Daniel Votrubec svými výkony přispívá k dobrým výsledkům Jaro-
měře. Na snímku v utkání na hřišti Chlumce. Foto: Vaclav Mlejnek

DANIEL VOTRUBEC
Narozen: 26. února 1999
Hráčská kariéra:
• SK Smiřice • FK Jaroměř • Olympia HK 
• Slavia HK • FK Jaroměř 
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Hrajete ještě někdy Fifu jen tak pro radost? 
 Velmi zřídka, po poslední sezoně jsem „pověsil ovladač na 
hřebík“ a nový ročník jsem už ani nekupoval. Teď už tedy jen pří-
ležitostně na nějaké akci s přáteli. 

František Ježek 
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Richard Růžička (v černobílém dresu) je spokojený s obmě-
nou, která v týmu Vysoké proběhla přes léto. Foto: Archiv RR

Podle Richarda Růžičky (v bílém dresu) je kombinace fotbalu 
s esportem ideální.                                     Foto: Eva Šebová

Před sezonou FK Vysoká nad Labem znatelně obměnila 
tým. Univerzál, nyní nastupující převážně na kraji obrany, 
Richard Růžička svěží vítr v kádru hodnotí kladně a po-
chvaluje si pokroky v předváděné hře. Podle něj by Vysoká 
letos měla mít na lepší střed tabulky M GROUP CZ krajské-
ho přeboru. 

V Rychnově jste prohráli 0:3. V čem jste na soupeře ne-
stačili? 
 Řekl bych, že v produktivitě. Rychnov potrestal každou naši 
chybu a výsledek je vzhledem k předvedené hře trochu krutý.

Tým Vysoké prošel před sezonou velkou obměnou. Jak 
změny v týmu hodnotíte? 
 Určitě kladně. Nepamatuju, že bychom se někdy scházeli na 
tréninky konzistentně v takovém počtu. Řekl bych, že tvoříme  
i super partu a prezentujeme se slušným fotbalem.

Vy sám jste se do Vysoké vrátil po ročním angažmá v Luži. 
Do jaké míry se tým za ten rok změnil? 
 Momentálně tým ve Vysoké prochází jistou generační obmě-
nou, skončily některé dlouhodobé opory týmu a přišla spousta 
mladých hráčů, kteří sbírají zkušeností dospělého fotbalu a zapra-
covávají se do systému. Posily nejsou jen v mladých perspektiv-
ních, ale i v ostřílených hráčích z vyšších soutěží, kteří naskočili od 
prvního zápasu do základní sestavy.

Jak se noví hráči adaptují v týmu? 
 Jak jsem již zmínil, většina mladých sbírá s minutami i zkuše-
nosti a je vidět, že každým dalším odehraným zápasem své výko-
ny zvyšují. Myslím si, že adaptace byla velmi rychlá a momentálně 
se snad dostáváme do herního projevu, který bychom chtěli před-
vádět.

Čeho budete schopni dosáhnout tuto sezonu? 
 Cílem je si ten fotbal maximálně užívat a nemít strach z něja-
kých sestupových pozic, takže nějaký klidný, možná i lepší střed 
tabulky. Určitě jsme ale schopní hrát s kýmkoliv.

Jak vidíte výhled do budoucna? 
 Pokud jde o moji osobu, tak se snažím spíš soustředit na pří-
tomnost. Trénink od tréninku, zápas od zápasu a momentálně mě 
fotbal opět dost baví. Uvidíme, co budoucnost přinese.

Sám jste v minulosti byl profesionálním esportovým hrá-
čem. Jak to jde dohromady s fotbalem? 
 Řekl bych, že dobře, možná je to i ideální kombinace. Reálný 
fotbal byl vždy ideálním odreagováním od toho virtuálního, kde 
byl pak už větší tlak na výsledky.

Dal vám esport něco, co jste později uplatnil ve fotbale, 
nebo obráceně? 
 Esport mi asi pomohl po mentální stránce, kde jsem se naučil 
být odolný vůči stresu a podávat soustředěné výkony pod tlakem. 
Fotbal, který hraju odmala, mi naopak dal dobrou disciplínu, tak-
že jsem byl schopný jít trénovat, i když jsem neměl náladu, nebo 
se mi nechtělo.

Co je vaší největší životní náplní kromě fotbalu? 
 Poté, co jsem po letech upustil od esportu, který mě hodně 
naplňoval, tak momentálně mimo klasického fotbalu stále více  
a více propadám tomu americkému, ve kterém aktuálně probíhá 
základní část sezóny NFL. Před přestupem do Luže jsem dokon-
ce uvažoval, že s klasickým fotbalem i skončím a začnu se věno-
vat aktivně právě tomu americkému.

RICHARD RŮŽIČKA, OBRÁNCE VYSOKÉ NAD LABEM: 

Nepamatuji si, že bychom se ve Vysoké scházeli v takovém počtu jako nyní



S příchodem nového soutěžního ročníku 2022/2023 naše 
redakce spustila novou rubriku s názvem Představujeme 
klub. Dalším klubem, kterému se budeme věnovat, je FC 
Spartak Rychnov nad Kněžnou. V dospělé kategorii tra-
diční účastník krajského přeboru, jemuž se v prozatímním 
průběhu sezony velmi daří.   

HISTORIE
Vznik organizovaného fotbalu v Rychnově se datuje 1. 8. 1906, 
kdy vznikl klub SK Rychnov nad Kněžnou. Již 12. 8. 1906 byl se-
hrán první oficiální zápas s Vamberkem s výsledkem 11:0. Klub 
se po celou dobu pohyboval v oblastních soutěžích. Největších 
úspěchů dosáhl FC Spartak RK v 90. letech, kdy se odehrál také 
nejvýznamnější zápas klubu (29. 8. 1996). Ve 3. kole Poháru 
ČMFS přijela do Rychnova pražská Sparta. Rychnovští uhráli při-
jatelný výsledek 0:6. V ročníku 1997/1998 slavil klub postup do 
divize, kterou hrál nepřetržitě šest let. Nejlepším umístěním bylo 
6. místo v sezóně 2000/2001. Pro sezónu 2003/2004 se klub 
přihlásil do krajského přeboru, který hraje nepřetržitě až dodnes.

STADION
V roce 1920 byl zakoupen pozemek, dnes místní část Sibiř,  
a v roce 1923 byl zahájen provoz fotbalového hřiště. Zde se hrálo 
až do roku 1964. V tomto roce byl otevřen nový sportovní stadion, 
na kterém se hraje i v současnosti. Slavnostní otevření obstaral 
zápas Spartak Rychnov nad Kněžnou – Spartak Hradec Králové  
s výsledkem 0:10. V roce 1980 byla postavena nová tribuna.  
V roce 2002 bylo vybudováno na přilehlém pozemku u sokolovny 
hřiště s umělým povrchem. V roce 2017 proběhla rekonstrukce 
hřiště s umělým povrchem. V roce 2018 proběhla oprava tribuny 
pro diváky a rekonstrukce šaten.

MLÁDEŽ
FC Spartak RK patří dlouhodobě k největším oddílům na okrese 
Rychnov nad Kněžnou. V práci s mládeží a dětmi patří k nejvý-
znamnějším i v rámci Královéhradeckého kraje. Vzhledem k na-
stavenému systému práce s mládeží a odbornosti trenérů půso-
bících v oddíle se snaží klást důraz na kvalitu tréninku a získání 
co nejširší členské základny. V klubu působili a působí kvalitní 
trenéři, o čemž svědčí velké množství hráčů zapojených do muž-
ských týmů. O rychnovské mladé hráče má zájem i největší klub  
v regionu FC Hradec Králové. Klub neustále pracuje na zkvalitňo-
vání přípravy a výchově vlastních hráčů. V letošním roce se doho-
dl na spolupráci se zkušeným mládežnickým trenérem Jakubem 
Zahradníkem. FC Spartak RK rozšířil činnost o pohybové hry pro 
děti od 4 let. Klub také spolupracuje s agenturou Young Stars 
na letních tréninkových kempech pro mládež. V roce 2022 klub 
získal statut Krajského střediska mládeže.

SOUČASNOST
V současné době hraje FC Spartak RK krajský přebor. Po tur-
bulentní době se v posledních pěti letech podařilo klub stabili-
zovat finančně a hlavně hráčsky. Díky podpoře Města Rychnov 
nad Kněžnou jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro trénování,  
ať již provozní nebo materiální. Podařilo se získat generálního 
sponzora, kterým je společnost Matrix. Dalšími významnými part-
nery jsou společnosti Škoda Auto, Elmax, Indigo a Lion Sport.
Klub si zakládá na výchově vlastních hráčů a v týmech mužů jsou 
v drtivé většině odchovanci. Díky dobré práci s mládeží byl v prů-
běhu dvou let doplněn tým mužů, který je v letošní sezóně na 
předních příčkách krajského přeboru. Po obnovení béčka v roce 
2016 se tým postupně prodírá zpět do I. B třídy. Letos má B tým 
z devíti zápasů devět výher a zcela suverénně kráčí za postupem. 
Mládežnické týmy hrají od mladší přípravky až po starší dorost 
krajské soutěže a většinou se umisťují v horní polovině tabulky.

OSOBNOSTI
Šnábl František – historicky první předseda oddílu kopané 
Háva Milan – sekretář a předseda divizní éry 
Celler Čeněk – trenér divizní éry 
Hájek Václav – bývalý hráč, dlouholetý vedoucí týmu 
Valtr Václav – funkcionář, archivář 
Valtr Karel – bývalý hráč 
Holakovský Jiří – bývalý hráč, trenér, funkcionář 
Mládek František – trenér 
Koráb Jiří – trenér 
Zemen Jan – dlouholetý trenér mládeže

Hráči, kteří to dotáhli až do 1. ligy: 
Zemánek Miroslav – kapitán FC Hradec Králové, bratři Plašilové, 
Dapecí Pavel, Frank Richard, Vacek Kamil, Holý Tomáš, Petrášek 
Tomáš.

Dále celá plejáda hráčů, kteří hráli divizi a po skončení sportovní 
kariéry se věnovali trénování nebo jiné činnosti v klubu: 
Kameník Martin, Kotek František, Polívka Tomáš, 
Rücker Miroslav, Šťovíček Jiří.

A současní kanonýři Počtýnský Jiří a Zajíček Roman, kteří mají 
každý nastříleno v krajském přeboru více jak 100 branek.

Dominik Palm

PŘEDSTAVUJEME KLUB – FC SPARTAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
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Kvalitní podmínky, dobrá práce s mládeží 
i A tým na předních příčkách přeboru

Fotbalový stadion v Rychnově nad Kněžnou. Foto: Archiv klubu                                  
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V nové funkci je teprve krátce, avšak ihned si se svým 
týmem stanovil priority. Zdeněk Psotka, bývalý brankář, 
fotbalový trenér či manažer, se poměrně nedávno stal 
sportovně technickým ředitelem Fotbalové asociace Čes-
ké republiky. Na základě organizační struktury FAČR je 
současně jedním ze dvou zástupců generálního sekretá-
ře. Osmačtyřicetiletý odborník působil posledních šest let 
v Plzni.    

Na čem aktuálně ze své pozice nejvíce pracujete? 
 Budeme se snažit na sportovním úseku FAČR směřovat 
několik segmentů mládežnického a výkonnostního fotbalu,  
ať už se to týká výběrů okresních či krajských. Chceme se 
soustředit na větší propagaci soutěží mladších dorostenců, 
abychom udrželi hráče u fotbalu. Zaměřujeme se na vzdělává-
ní trenérů, přičemž ho budeme znovu decentralizovat. Ale ne  
z hlediska obsahu, ale z hlediska lektorů a vůbec vazeb jednot-
livých začínajících trenérů. Ať už přípravek, žáků či dorostenců. 

Zmínil jste poněkud problematickou kategorii mladší-
ho dorostu. Jakým způsobem budete pracovat na tom, 
aby se počet hráčů v tomto věku zvýšil? 
 My jsme právě asi před třemi lety, když jsem byl ještě před-
sedou komise mládeže, dělali takovou analýzu, proč dochází 
k úbytku hráčů mezi 15. a 16. rokem. První důvod je, že kluci 
z vesnic odcházejí do větších měst na střední školy, kde jsou 
většinou na internátech, už netrénují a už se k fotbalu moc  
nevrací. Vůči tomuto chystáme spolupráci se školami, interná-
ty a chtěli bychom vytvořit takový nějaký internátní turnaj, kde 
by ti kluci měli simulovaný trénink a mohli by jít do těch svých 
klubů hrát o víkendu fotbal. Druhý důvod byl samozřejmě ten, 
že je ve většině částí ČR v krajském přeboru jen jeden do-
rost (od 16 do 19 let). Ti kluci, když přijdou ze žákovské kate-
gorie, mají problém se prosadit. Tady vnímáme taky úbytek.  
A na základě toho vznikl vloni pilotní projekt Poháru Josefa 
Šurala. 

Pokračujte. 
 Tento turnaj mohou hrát jen právě ml. dorostenci. Chtěli 
bychom ho dát do většího počtu utkání, zajistit větší propagaci 
tak, aby kluci mohli hrát aspoň sedm utkání za rok, ne jenom 
dva turnaje. Snažíme se sehnat centrálního partnera, kterého 
toto téma zajímá. Další věc, kterou jsme řešili, je fakt, že před 
časem se začalo hodně, hodně tlačit na výsledek a velikou 
konfrontaci v ČR u přípravek. Máme spoustu celostátních  
turnajů, spoustu výběrů a ti kluci jsou pak přesycení, nejdou 
po postupných krůčcích a právě pak v těch patnácti, šestnácti 
letech, když už jsou samostatní, spousta z nich tou přesyce-
ností fotbal opouští. 

V jakém horizontu by se tento problém měl zlepšit? 
 Jak jsem říkal, už vloni jsme spustili Pohár Josefa Šurala  
a musím říct, že to mělo obecně skvělou kvalitu a trochu  
se podařilo ty kluky udržet. Druhá věc je, že už se podařilo 
letos zúžit druhou dorosteneckou ligu v Čechách. Tím pá-
dem propadlo několik klubů do divizí, z divizí do krajů. Kluci 
mají tak větší konfrontaci a je tam větší kvalita. Chtěli bychom  
v horizontu tří, čtyř let mít mladší a starší dorost v každém kraji. 
Trochu jen pak bojujeme s infrastrukturou klubů. Pomaličku 
už spolupracujeme se školami, s asociací pro školní sport  
a s internáty tak, abychom vymysleli už zmiňované školské tur-
naje pro tuto kategorii. 

Jaká je teď obecně situace v mládeži? Myšleno na  
regionální úrovni. 
Je to hrozně závislé na tom, a to je nejpodstatnější věc, jaký 
je tam trenér. Když bude u týmu super trenér, tak má spoustu 
dětí, nechá je hrát, mají kvalitu, je to krásné a dá se na to dívat. 
Když není dobrý trenér, tak ty děti zkrátka nejsou. Proto chce-
me právě i v rámci krajských turnajů vytvořit i nějakou mode-
lovou jednotku, nějaké setkání, kde bychom chtěli vzdělávat 
trenéry, informovat je a přitáhnout více kvalitních trenérů. Měl 
jsem také dva syny v krajském přeboru v Olomouci a viděl 
jsem, jak to funguje, když je vedou skvělí trenéři. Je to čistě  
o tom. 

Když srovnáte poslední roky, trenérů přibývá, nebo  
je tomu naopak? 
 Bohužel je to naopak. Po covidu ta čísla ukazují, že se 
děti k fotbalu navrátily a dostaly chuť do sportu. U trenérů  
je to naopak. Těch tatínků a trenérů ubylo. Zjistili, že volný 
čas mohou trávit i trochu jinak. A je to i o penězích, aby za to  
dostali nějakou korunu. 

ZDENĚK PSOTKA, SPORTOVNĚ-TECHNICKÝ ŘEDITEL FAČR: 
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Jednou z hlavních priorit je regionální fotbal. 
Chceme mít mladší a starší dorost v každém kraji 
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Co byste popřál českému fotbalu obecně? 
 Talentované a pracovité hráče, kteří budou mít touhu a nad-
šení. A samozřejmě mimo jiné i spoustu ochotných, schop-
ných a kvalitních trenérů, kteří budou chtít pomáhat. 

Dominik Palm

Je počítáno, že půjde do trenérů větší množství  
financí? 
 Bohužel ve společnosti to teď tak funguje tak, že všech-
ny rozpočty jsou škrtány, ale budeme se to snažit zefektivnit.,  
Budeme si nastavovat priority v těch projektech, které jsou 
právě rozpočtem hrazeny, a jednou z těch hlavních priorit je 
regionální fotbal. 

V čem vaše práce sportovně technického ředitele 
FAČR vlastně spočívá? 
 Mám pod sebou sedm oddělení, úseků. Je to vlastně  
oddělení akademií a středisek (všechny kluby, které mají statut 
práce s talentovanou mládeží), oddělení reprezentací (veškeré 
reprezentace FAČR), oddělení vzdělávání trenérů (pracujeme 
na reorganizaci), oddělení soutěží (mládežnické, amatérské, 
ženský fotbal). Celkem je to sedm úseků, které nastavujeme. 
Hledám lidi, kteří nám budou dělat vedoucí mezi úseky. Zatím 
máme obsazené dva, tři úseky. Ostatní jde pomaleji. A co mu-
sím říct, hodně bojuji s administrativou. 

Jaké máte ze své pozice nejbližší plány a cíle? 
 Máme cíl nachystat vůbec plán rozvoje pro jednotlivé úse-
ky, co udělat v této dané situaci atd. Ten proces je ale pořád 
tak nabitý, že se udělá vždy část. Teď jsme například připravo-
vali nový licenční manuál pro kluby, které by chtěly mít statut, 
ať už okresního, krajského nebo celostátního střediska mlá-
deže. Řešili jsme reprezentace a složení realizačních týmů.  
Řešíme intenzivně ženský fotbal, který je teď státem alukova-
ně podporován kvůli olympiádě 2028. Jsou to hodně průběž-
né věci, hodně řeším personální věci, abych do svého týmu  
dostal lidi, kteří mi s tím pomůžou. A stále řešíme finance, na 
ně stále někde narážím. Je to spíš tady a teď než nějaká hudba 
budoucnosti. 

Jste mimo jiné hodně známý jako prvoligový trenér.  
Co vaše trenérská kariéra? Šla nyní úplně stranou? 
 Mrzí mě to, protože když jsem byl teď s jednadvacítkou na 
Islandu, tak to bylo super. Pro mě to hřiště je číslo jedna. Ale 
nyní prostě přišla tahle situace, zvažoval jsem to. Bavil jsem  
se s lidmi, že je teď potřeba to všechno nastavit. Ale musím říci, 
že to hřiště a trenéřina mě láká pořád nejvíc. 

Takže k trenéřině se plánujete vrátit? 
 To se teprve uvidí, co bude (směje se). 

Jaký máte vztah ke Královéhradeckému kraji? 
 Mám tu velmi, velmi silné vazby. Hradec byl před mnoha 
lety velký konkurent Olomouce v mládeži, skvěle vychovával 
hráče. A spousta kluků z východních Čech, kteří šli studo-
vat do Olomouce, se pak stala mými asistenty (napři. Vašek 
Jílek, Jirka Saňák atd.). Hodně hráčů také chodilo k nám  
do Olomouce – např. Vojta Štěpán, Kamil Vacek, Štěpán Fal-
ta a další. Měli jsme chvíli spolupráci i s Chrudimí. Hradec-
ký kraj vychovával hodně technických fotbalistů, a to se nám  
v Olomouci samozřejmě líbilo. 

Co říkáte na výkony a výsledky Votroků v nejvyšší  
soutěži pod trenérem Koubkem? 
 Fantazie, je to fantazie. Tak jako byla v dřívější době  
v Hradci jasná dominance mládeže a výchova hráčů a áčko 
bylo takové, že jedno ano a jednou ne, tak teď to áčko skvě-
le funguje. Prezentuje se i dobrým fotbalem a potvrzuje to 
stabilně. Trošku ale nyní klopýtá mládež. Přeju Hradci, aby  
se dostavěl rychle stadion a aby právě na ten hezký fotbal, 
který Hradec teď produkuje, chodili diváci. 

ZDENĚK PSOTKA, SPORTOVNĚ-TECHNICKÝ ŘEDITEL FAČR: 
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ZDENĚK PSOTKA
Narozen: 18. listopadu 1973 v Olomouci
Kariéra:
Bývalý brankář Sigmy Olomouc začal s trenérskou profe-
sí právě v Olomouci, kde postupoval od mládežnických 
týmů až k prvnímu mužstvu, jako trenér sezónu strávil 
také v FK Senica. 

Později působil v roli generálního manažera klubu a jako 
šéftrenér mládeže znovu na Hané. 

V roce 2016 se stal v Plzni šéftrenérem mládeže a o rok 
později sportovním ředitelem klubu. 

V letech 2013 až 2021 působil jako předseda komise 
mládeže FAČR.
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Projekt Náš fotbal živě, který mapuje i fotbalová utkání z nej-
nižších soutěží, nedávno zavítal do královéhradecké 1. A třídy. 
Před kamerami České televize vyzvaly Stěžery soupeře z Kun-
čic. A k vidění bylo šest branek. Po výsledku 5:1 si nakonec 
jasnou a zaslouženou výhru připsali svěřenci trenéra Nuna. 

Nevšední zážitek zažily v neděli 2. října Stěžery. Na místním sta-
dionu se totiž před kamerami České televize střetli domácí fotba-
listé s Kunčicemi. Vítězství nakonec slavili hosté, kteří do sítě sou-
peře nasázeli pět branek. Po dvou brankách zaznamenali Česák 
a Včelák. 

Z jasné výhry a zážitku měl pochopitelně radost kanonýr Kunčic 
David Novák, jenž se sám v utkání jednou střelecky prosadil. „Tele-
vizní zápas vyšel přesně podle našich představ. Počasí, výsledek, 
divácká návštěva, organizace od domácích - vše prostě super.  
I když jsem v desáté minutě selhal při penaltě, tak bylo důležité, že 
jsme do konce poločasu dokázali vstřelit alespoň jednu branku. 
Ve druhém jsme hned po nějakých patnácti vteřinách odskočili 
na 0:2 a pak už si vítězství pohlídali a přidali další branky.“ 

Cenu Hráč zápasu obdržel po utkání dvougólový rychlonohý  
záložník Kunčic Tomáš Česák, jenž díky tomuto primátu přinesl 
do kabiny Kunčic i vítaný benefit. „Naše vítězství dle mého názo-
ru zasloužené, početná skupina našich fanoušků musela být jistě 
spokojena! Gratuluji Tomáši Česákovi ke zvolení hráčem zápasu 
a společně s celou kabinou mu děkujeme za roční zásobu piva,“ 
pochválil svého spoluhráče Novák. 

Na druhé straně panovalo pochopitelně zklamání z porážky.  
K utkání se vyjádřila opora Stěžer Petr Halberštát, který obstaral 
jedinou branku svého týmu. „Ještě nikdy jsem neměl možnost  
zahrát si před kamerami ČT SPORT. I proto to pro mě byla obrov-
ská “motivace” a zároveň zkušenost zjistit, jaké to doopravdy je. 
Myslím, že to tak měli i ostatní kluci v kabině. Zážitek to byl parádní.  
A celkově ten přístup jak hráčů, fanoušků, tak funkcionářů. Jedi-
né, co mohu vytknout, byl náš nepříznivý výsledek,“ uvedl mladý 
záložník, jenž i díky vstřelenému gólu na utkání zcela jisté nezapo-
mene. „Jen mě mrzí, že jsem gól nemohl oslavit, když jsem pouze 
snižoval,“ smál se Halberštát.

TJ Sokol Stěžery - SK Bystřian Kunčice 1:5 (0:1) 
Branky: 56. Halberštát - 42. a 50. Česák, 46. D. Novák, 
75. a 83. Včelák. 

Stěžery: Švehlík – Formánek (66. Havlíček), Vácha (79. Bílek), 
Tušic, Samšeňák, Gabriel (55. Brom), Paulů (55. Štěpánek), 
Hušek, Tuček, Miček, Halberštát. 

Kunčice: Gall – Hantsch (87. Šolc), Kváš, Česák, D. Novák, 
Gazdík, Šulc (84. Žahourek), Včelák, Koza (59. Slivka), 
J. Novák (84. Charvát), Zákravský.

Dominik Palm

TELEVIZNÍ UTKÁNÍ 1. A TŘÍDY:  STĚŽERY VS. KUNČICE 

Hosté odvezli vysokou výhru



FOTBAL V KRAJI

V mládeži jste oblékal také dres Slavie Praha. 
Jak na angažmá ve velkém klubu vzpomínáte? 
 Bylo to několik krásných let, plných sportovních i osobních 
zážitků a zkušeností. Do života sportovního i osobního mi to dalo 
určitě hodně.

Jak jste se k fotbalu vlastně dostal? 
 Začínal jsem v Lázních Bělohrad v přípravce, pak šel  
do RMSK Cidlina v Novém Bydžově, kde se v tu dobu hrála, mys-
lím, žákovská liga. Zde si mě vybrali, zřejmě jsem je zaujal (směje 
se), do dorosteneckých kategorií.

Co vás přivedlo zpět do Lázní Bělohrad? 
 Byl jsem odsud, díky fotbalu, několik let pryč až do nějakých 
32 let. Vždy mě to táhlo domů, mám zde rodiče, bratra, kamarády, 
partnerku mám také kousek od Bělohradu, tak proto. Fotbalovou 
kariéru jsem vždy chtěl také dohrát v Bělohradě a ve chvíli, kdy  
se nám narodily děti a vlivem zdraví už přestal být fotbal prioritou.

Jak vidíte fotbal v Lázních Bělohrad v budoucnosti? 
 Určitě pozitivně, pracuje se tu dobře s mládeží, což potvrzuje 
i působení několika mladých odchovanců, věkem ještě dorosten-
ců, v A mužstvu dospělých. 

František Ježek
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V Lázních Bělohrad mají tuto sezonu důvod k radosti. „A“ týmu 
se povedl vstup do soutěže a po deseti zápasech se nachází 
na druhém místě AM Gnol 1. A třídy. Kladně situaci uvnitř týmu 
hodnotí i zkušený stoper Vojtěch Marek, který si prošel i doros-
tem pražské Slavie.   

V posledním zápase s Českou Skalicí jste prohráli 0:3  
a v tabulce na čelo ztrácíte čtyři body. Jak situaci vidíte? 
 Myslím, že pro nás je teď důležitější, že se mužstvu daří a že 
se v tabulce nacházíme na předních příčkách. Samozřejmě jsme 
chtěli v tomto zápase bodovat, ale to se nám bohužel nepodařilo.

Je podle vás Česká Skalice tým, který je schopný dotáh-
nout tažení soutěží do vítězného konce? 
 Je to ještě dlouhá cesta, mnoho zápasů do konce soutěže  
a stát se může cokoliv. Každopádně kvalitu mají, vyhrát soutěž 
mohou, ale myslím, že pokud by měli postoupit, měli by kádr  
doplnit.

Co musíte udělat pro to, abyste pohár pro vítěze 1. A třídy 
přivezli na konci sezony do Bělohradu? 
 Mužstvo teď pracuje dobře. Snad mohu říct, abych to neza-
křikl, že si to sedlo. Hlavně musíme udržet stabilní, dobré výkony,  
a to jak se silnými, tak se slabšími mužstvy, což byl náš problém  
v minulé sezoně. V té jsme proti silným mužstvům hráli velice dob-
ře a se slabšími, kde jsme si mohli v klidu zahrát, se nám nedařilo 
a ztráceli jsme body.

Čelo tabulky je velmi vyrovnané a jediná prohra vás může 
odsunout z druhého třeba až na šesté místo. Cítíte v tom-
to směru nějaký tlak? 
 To je pravda, soutěž je velice vyrovnaná, ale to byla i minulá, 
kde jsme měli opačné problémy a tam byl tlak cítit. Abychom byli 
nyní pod tlakem, není na místě, spíše z toho máme radost. Jak 
jsem již řekl, jsme rádi, že se mužstvu daří a že podáváme stabili-
zované výkony. To je pro nás důležité.

Který z týmů by mohl letos ještě promluvit do boje o titul? 
 Soutěž je vyrovnaná a myslím, že je příliš brzy se bavit o tom, 
kdo může soutěž vyhrát. Je zde spousta kvalitních mužstev, která 
mohou do hry o titul promluvit.

Co čekáte od příštího derby zápasu s Miletínem? 
 Miletín si vede jako nováček v této soutěži zatím velice dobře, 
za mě nad očekávání a jistě to bude těžké utkání. Chceme ho ale 
samozřejmě vyhrát.

VOJTĚCH MAREK, OBRÁNCE LÁZNÍ BĚLOHRAD:  

Na Slavii vzpomínám jedině v dobrém. 
Kariéru jsem vždy chtěl dohrát v Bělohradě

Tým Lázní Bělohrad 
vyhrál sedm z deseti 
zatím odehraných 
soutěžních zápasů.

Vojtěch Marek nyní 
hraje v klubu, kde 
jako malý s fotbalem 
začínal.
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Že fotbalisté Dolní Kalné nevstoupili do sezony podle svých 
představ, je vcelku jasný fakt. Z prvních pěti utkání vyhráli jediné  
a měli důvod k obavám. V následující pětici zápasů však ztratili 
tři body pouze jednou a dostali se na deváté místo v tabulce sku-
piny A JAKO 1. B třídy. Devatenáctiletý útočník Lukáš Kalenský 
věří, že to je obrat k lepšímu a že Kalná vstupuje do závěrečného 
úspěšného finiše.   

O víkendu jste na penalty 3:2 porazili Starou Paku. Jaký 
máte z utkání pocit? 
 Remíza byla právě dle průběhu utkání spravedlivá, my jsme 
byli lepší v prvním poločase, soupeř po přestávce. Po první půli 
jsme ale měli vést vzhledem k šancím my, i já jsem měl jednu 
obrovskou, šel jsem sám na gólmana, ale ten mě vychytal. Takže 
bod navíc patří po právu nám.

Hráli jste proti soupeři jen pár vesnic vzdálenému. Brali 
jste toto utkání jako derby? 
 Jako derby určitě ne, derby hrajeme s Vrchlabím B, s Rudní-
kem a možná s Novou Pakou. Brali jsme to jako utkání s velmi 
kvalitním soupeřem, což se potvrdilo.

Jakou kulisu vytvořili fanoušci? 
 Fanoušci vytvořili tradičně skvělou kulisu, ženou nás stále  
dopředu, jsou naším dvanáctým hráčem.

Jací jsou fanoušci Dolní Kalné? 
 Patří k nejlepším v této soutěži, a možná nejen v ní. Fandí, radí, 
neradi prohrávají. Vedení klubu jim zajistilo trička a mikiny a jen se 
po nich zaprášilo. Fotbal v Kalné prostě žije.

Z Dolní Kalné jste odešel ve svých dvanácti do Trutnova  
a odtamtud do Studence. Co za tím bylo? 
 Ano, máte pravdu, ještě zmíním, že ve starší přípravce jsem 
hrál i za Dvůr Králové. Vždy za tím byly vyšší soutěže, ve Dvoře 
jsme hráli krajský přebor starších přípravek, v Trutnově žákovskou 
ligu a divizi. A ve Studenci jsem hrál za dorost, neboť ten v Dolní 
Kalné nemáme.

Co vás přilákalo před dvěma lety zpět? 
 V Kalné jsem s fotbalem začínal, vždy jsme tam měli dobrou 
partu, a proto jsem se tam rád vrátil. Hraje tu spousta mladých 
hráčů, se kterými si rozumím.

V týmu je vás několik mladých hráčů, kteří alespoň něja-
ký čas hráli ve Studenci. Čím je to zapříčiněno? 
 Neřekl bych několik. Ze současných hráčů pouze Míra Strán-
ský a u něho byl stejný důvod jako u mě. Jinak kdysi z Kalné do 
Studence skutečně několik mladých hráčů odešlo, dnes už ale 
fotbal nehrají. Jinak s mladšími hráči, tedy s mými vrstevníky, si 
rozumím více než s těmi staršími, zkušenějšími. Ti mi vyčítají moji 
zděděnou mnohomluvnost (směje se).

Jak vidíte vaše šance v této sezoně 1. B třídy? 
 Co se týče našich šancí, tak teď na podzim chceme udělat co 
nejvíce bodů, abychom mohli hrát na jaře v klidu. Určitě máme 
kádr na horní polovinu tabulky, ta je ale tak neskutečně vyrovna-
ná, že jeden týden můžete být čtvrtí a za čtrnáct dní dvanáctí.

Je vám teprve devatenáct let. Jak jste se popasoval  
s fyzickou náročností 1. B třídy? 
 Vzhledem k mé postavě mám s fyzickým pojetím problémy  
 

dodnes, ale snažím se s tím co nejvíce vyrovnat, byť možná spolu-
hráči a fanoušci to vidí jinak a dávají mi to často najevo.

V čem vidíte silnou stránku vašeho týmu?
 Silné stránky našeho týmu jsou určitě nasazení, bojovnost,  
týmovost, přímočarost a rychlost našich mladých ofenzivních hrá-
čů a výborná stoperská dvojice.

Jak byste zhodnotil pomalu končící podzimní část soutě-
že? 
 Soutěž jsme začali velmi špatně, když jsme zcela zbytečně 
prohráli dvě domácí utkání. Pak jsme se zvedli, ale stále to neby-
lo, zejména venku, ono. Teď jsme ale získali v posledních třech 
utkáních osm bodů a věřím, že jsme vstoupili do závěrečného 
úspěšného finiše.

Na kterého soupeře se na jaře nejvíce těšíte? 
 Určitě na všechny soupeře, věřím, že již nebudeme hrát 
pod žádným tlakem a soupeři naši uvolněnost náležitě pocítí.  
Do Kalné se jezdit vyhrávat nebude.

František Ježek

LUKÁŠ KALENSKÝ, ÚTOČNÍK DOLNÍ KALNÉ: 

Na jaře nechceme být pod tlakem. 
Do Kalné se nebude jezdit vyhrávat

Rychlonohý Lukáš Kalenský zakončuje na branku soupeře  
v 1. B třídě.                                             Foto: Klára Řeháková

Lukáš Kalenský (ve žlutém) je i ve svém mladém věku opo-
rou Dolní Kalné v 1. B třídě.             Foto: Klára Řeháková
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Bude pro vás téměř dvouhodinová cesta na zápas nevý-
hodou? 
 Tyhle výlety už pro nás nejsou žádnou neznámou, vždyť my 
každý výjezd jedeme minimálně hodinu a půl, tedy kromě Hrono-
va.

Kdo podle vás letos v 1. B třídě vyhraje titul? A proč?
 Zatím je situace na čele tabulky dost vyrovnaná, sezona ještě 
zdaleka nekončí, ale troufnu si pasovat na vítěze B tým hradecké 
Slavie.

František Ježek
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Útočník Meziměstí Petr Šolc je letos při chuti. Naposledy 
pomohl ve skupině B JAKO 1. B třídy dvěma góly porazit 
Lípu nad Orlicí (4:1). Před týdnem se mu ale povedl ještě 
vzácnější počin. Při vysoké výhře nad Vamberkem se totiž 
do zápisu střelců zapsal hned čtyřikrát.

Petře, Vamberk jste před týdnem porazili vysoko 8:1.  
Odpovídal výsledek průběhu zápasu? 
 Tak prvně musím říci, že soupeř z Vamberka přijel značně 
oslaben, a to tuším o nějakých asi devět hráčů, což už je obrov-
ská ztráta. Zejména v prvním poločase nám byli hráči hostů určitě 
vyrovnaným soupeřem a vypracovali si nějaké dost slibné šance. 
Zápas se zlomil až tak po čtvrté brance. Do té doby hosté solidně 
kousali. Též musím vyzvednout výkony mých spoluhráčů, kterým 
tento duel vyloženě sedl. Od gólmana až po hrot to byl nad míru 
vydařený zápas. Myslím, že když se ohlédnu za celým utkáním, 
tak výsledek, vzhledem k počtu šancí, které jsme měli, asi zhruba 
odpovídá.

Čekali jste před zápasem podobný výsledek? 
 Musím říci, že takový výsledek ani jeden fotbalový nadšenec 
v Meziměstí nečekal. Určitě si takového výsledku vážíme, už jen 
kvůli fanouškům, kteří v tak nepříznivém počasí neváhali a přišli 
nás podpořit.

Sám jste vstřelil čtyři branky. Byl jste se svým výkonem 
spokojený? 
 Je super vstřelit tolik branek, často se to nestává. Proto jsem 
trošičku sám na sebe naštvaný, že jich nebylo víc. Další dvě až 
tři stoprocentní příležitosti jsem měl určitě. Opět musím vyzved-
nout výkony všech spoluhráčů. Bez nich bych ty branky nedal.  
Zejména Pavel Smrček, který v zápase nasbíral tuším pět asisten-
cí. Jsem spokojený hlavně s těmi brankami. Přibližně dva měsíce 
mě opět trápilo zranění a lepší návrat jsem si ani nemohl předsta-
vit. Co se týče výkonu, tak tam ještě velké rezervy jsou.

Zaměřoval jste se na zakončení nějak zvlášť při trénin-
ku? 
 Nedá se říct, že bych se nějak speciálně zaměřil na zakončení. 
Pokaždé, když jdu do zakončení, tak to chci provést co nejlépe  
a zatím se mi daří.

Zápas jste hráli před domácími fanoušky. Byl zážitek  
o to výjimečnější? 
 Jak už jsem zmiňoval, fanoušků přišlo opravdu hodně, a to  
i přes špatné počasí. Rozhodně jsme za to rádi, že nás chodí pod-
porovat v takovém počtu. Děkujeme! Výjimečnější to je vždycky. 
Dávat branky před domácím publikem, to je prostě vždycky skvě-
lé.

Jak na takový zápas fanoušci reagovali? 
 Tak určitě na nich byla vidět spokojenost. Každému fanouško-
vi se musí líbit zápas o devíti brankách.

Jaké byly pozápasové oslavy? 
 Řekl bych, že takové standardní. U nás se slaví jak po výhře, 
tak i po prohře v rámci utužování party.

Ve dvanáctém kole vás čeká výjezd do Malšovy Lhoty,  
co od tohoto soupeře očekáváte? 
 Když se podívám na postavení v tabulce, tak se zjevně jedná  
o kvalitního soupeře. Tak očekávám minimálně vyrovnaný duel. 
Co vím jistě, tak se k nim pojedeme porvat o body a s trochou 
štěstí by se nám to klidně mohlo povést. Ve fotbale je možné  
cokoli.

PETR ŠOLC, ÚTOČNÍK MEZIMĚSTÍ:

Čtyři branky? Lepší návrat po zranění jsem si ani nemohl představit 

Petr Šolc (uprostřed vzadu) si fotbal v Meziměstí užívá i díky 
podpoře fanoušků.       Foto: fotbalfoto.cz - Markéta Vlachová 

Petr Šolc momentálně nejvíce nastupuje v útoku. 
Foto: fotbalfoto.cz - Markéta Vlachová
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Hradecké ženy v druhé lize zdolaly Pardubice
 Interesantní duel byl k vidění v rámci druhé fotbalové ligy žen. Domácí družstvo FC Hradec Králové přivítalo 
soupeře z Pardubic a na hřišti Nového Hradce Králové zvítězilo těsně 2:1. 

Foto: Lubomír Douděra  
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Do týmu přišel před sezonou z FC Hradec Králové a hned se 
stal stabilním článkem základní sestavy. Obránce Náchoda  
Josef Locker však s dosavadními výsledky v této sezoně divize  
C spokojený být nemůže. Jako celý klub však věří, že se tým 
trenéra Krejčíka zvedne a opustí sestupové pozice. „Určitě 
bych vyzdvihl partu v kabině, je zde skvělá atmosféra, jeden 
bojuje za druhého, a proto věřím, že se dokážeme zlepšit,“  
burcuje třiadvacetiletý stoper.     

S pěti body z deseti zápasů určitě v Náchodě nemůže  
panovat spokojenost. 
 Je to pravda. S výsledky určitě spokojeni být nemůžeme, ale 
myslím si, že se neprezentujeme špatným fotbalem. Bohužel  
se nám nedaří střílet góly. Věřím, že v příštích zápasech to zlomíme  
a dostaví se i výsledky.

Je cítit v mužstvu jistá nervozita nebo naopak odhodlání 
zlomit nepříznivé výsledky? 
 Každý maká na sto procent a nevypustí nic, a to jak v zápa-
se, tak i na tréninku. Bohužel občas máme v zápase pasáže, kdy  
je vidět jistá nervozita, jelikož máme mladý tým, ale na každém  
je vidět odhodlání to zlomit a začít získávat body.

Vy sám jste do Náchoda přišel před sezonou z Hradce 
Králové. Byl hlavním důvodem příchod trenéra Krejčíka? 
 Určitě to byl jeden z hlavních důvodů, jelikož se známe právě 
z Hradce Králové a víme, co od sebe očekávat.

Co jste o Náchodu věděl a s čím jste do mužstva přišel? 
 Za Hradec jsem proti Náchodu odehrál pár zápasů. Věděl 
jsem, že mají mladý tým a kvalitní zázemí. Přišel jsem hlavně, 
abych vyztužil defenzivu, protože tady máme pár kvalitních mla-
dých kluků, ale potřebují se oťukat v dospělém fotbale.

Působíte na pozici stopera. Jak jste spokojený s defenzi-
vou mužstva? 
 Snažíme se bránit kompaktně, celý tým, což se nám vesměs 
daří, nedostáváme moc gólů. Bohužel nás občas srážejí individu-
ální chyby, ale to k fotbalu patří a musíme se z toho poučit.

Jakou hrou by se chtěl a měl Náchod letos prezentovat? 
 Určitě hlavně kombinační hrou po zemi, kvalitní defenzivou  
a využíváním brejkových situací.

Co čekáte od letošní divize C? A co vám osobně soutěž 
zatím ukázala? 
 To, že se jedná o kvalitní soutěž. Neřekl bych, že je velký roz-
díl mezi divizí a ČFL, jedná se o hodně soubojový fotbal a velmi  
vyrovnané zápasy, kde rozhodují maličkosti.

Jste velmi mladý hráč. Berete divizi jako ideální start  
do vyšší soutěže? 
 Jaké máte cíle? Chci pomoci Náchodu k co nejlepším  
výsledkům. Všechno ostatní se uvidí, momentálně se soustředím  
na tuto sezonu, abychom se zvedli a umístili se co nejvýše  
v tabulce.

Jak jste v Náchodě zatím spokojený? 
 Musím říct, že jsem velmi spokojený. Určitě bych vyzdvihl par-
tu v kabině, je zde skvělá atmosféra a jeden bojuje za druhého, 
proto věřím, že to dokážeme přetavit ve výsledky.

Kde byste rád Náchod viděl po podzimu? 
 Určitě výše, než se momentálně nacházíme. Posbírat co nejví-
ce bodů, abychom se dostali alespoň do klidného středu tabulky.

Co vaše fotbalové ambice do budoucna? 
 Momentálně si hlavně užívám, že jsem zdravý a můžu hrát, 
jelikož jsem skoro celou minulou sezonu promarodil se zraně-
ným kolenem. Takže tomu nechávám volný průběh a uvidím,  
co se bude dít dál.

Působil jste v Hradci Králové. Co vám tento klub celkově 
dal? 
 Plánujete se vrátit? Určitě hodně, celkově mě vychoval a mohl 
jsem si zahrát nejvyšší soutěže v každé kategorii, kde jsem nasbí-
ral mnoho zkušeností a zahrál si proti kvalitním soupeřům. Nyní 
se soustředím hlavně na probíhající ročník a v Náchodě jsem spo-
kojený, takže se uvidí.

Dominik Palm

JOSEF LOCKER,  OBRÁNCE NÁCHODA: 

Máme mladý tým. Věřím, že výsledky zlomíme

Josef Locker dříve působil také v dresu FC Hradec Králové. 
Foto: Archiv klubu     

Obránce Náchoda Josef Locker v této sezoně divize C. 
Foto: fotbalfoto.cz – Michal Malý 

JOSEF LOCKER
Narozen: 7. dubna 1999 v Pardubicích
Hráčská kariéra:
• FK Pardubice 1899 • MFK Pardubice 
• FC Hradec Králové • FK Náchod
Úspěchy: 2. místo v 1. celostátní lize dorostu U19
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Vladimír Čech trénuje mladší přípravky Rychnova nad Kněž-
nou v EKO DELTA krajském přeboru mladších přípravek, 
kde, jak sám přiznává, ještě nejde úplně o výsledky. Velmi si 
pochvaluje spolupráci s rodiči a partu, kterou si mezi sebou 
hráči vytvořili.      

Jakou důležitost přikládáte výsledkům jednotlivých zá-
pasů? 
 Moc velkou ne. Většinou, když skončí zápas, tak výsledek  
nevím a musím si ho ověřit u soupeře, případně u našich fa-
noušků.

Jakou radost jste měl, když vaši svěřenci porazili FC  
Hradec Králové? 
 Radost máme samozřejmě z každého vítezství, bohužel jsme 
následně poslední zápas na Planeo Cupu s FC Hradec Králové 
prohráli. Nicméně tyto zápasy nám ukazují, na čem je potřeba 
pracovat a na co se při tréninkových jednotkách ještě více zamě-
řit. Zároveň musím ocenit přístup a chování FC Hradec Králové 
k našemu klubu, jelikož jak trenéři, tak i šéftrenér mládeže, pan 
Rahimič, jsou k nám velmi vstřícní a jak trenéři, tak i hráči z naše-
ho klubu mohou navštěvovat jejich tréninkové jednotky, čehož  
si velice vážíme.

Máte nějaké motto, kterým se řídíte? 
 Je spousta hezkých a smysluplných citátů, ale žádný takový, 
kterým bych se řídil, nemám.

Co vám naposledy na tréninku nebo při zápase udělalo 
radost?
  Radost mi přináší, pokud vidím, že se kluci na trénink nebo  
na zápas těší. Velkou radost mi dělá, když se kluci snaží o věci, 
které jim ještě tolik nejdou a které se je na tréninku snažíme 
naučit, ať už jde o různé kličky, aby používali obě nohy nebo se 
jen rozhlédli a rozhodovali sami podle sebe.

Jak dlouho se věnujete tréninku mládeže? 
 S větším či menším zapojením to budou zhruba tři roky.

Jak jste se k tomu dostal? 
 Jednoduše tím, že jsem šel se synem na první tréninky.  
Se stávajícími trenéry jsme se poté domluvili na menší formě 
pomoci, která se postupem času přirozeně zvětšovala.

V čem je trénování vlastního syna náročné? 
 Řekl bych, že náročnější to bude pro něj, jelikož jsem na něj 
asi přísnější než na ostatní, ale musím říct, že se k tomu vždy 
staví čelem, za což jsem na něj pyšný. Zároveň je to náročnější  
z časového hlediska, protože se u nás samozřejmě vše točí ko-
lem fotbalu. Velké díky tedy patří i mé manželce.

Jakou mají vaši hráči mezi sebou partu? Pomáháte 
tomu nějak jako trenéři? 
 Myslím, že parta se nám podařila se všemi předchozími  
i současnými trenéry vytvořit perfektní. Kluci se těší na sebe i na 
tréninky a téměř vždy máme maximální účast. Nemusíme zatím 
řešit jakékoliv výčitky mezi sebou nebo urážky vůči soupeři, což 
bychom v žádném případě netolerovali.

Jak byste hodnotil spolupráci s rodiči? A jak je podle 
vás vztah mezi rodiči a trenéry důležitý? 
 Zde to je zatím také bez problémů, jelikož mám pocit, že 
máme nejlepší rodiče široko daleko. Podporují nás, díky nim 
jsme mohli vymýšlet i turnaje, za kterými jsme museli dojet delší 
vzdálenost. Odměnou nám byly například zápasy s SK Slavia 
Praha, FC Baník Ostrava a mnoho dalších pěkných společných 
zážitků. Vztah s rodiči je u těch nejmenších kategorií jeden z 
nejdůležitějších, jelikož jsou to právě oni, kdo je musí dovézt na 
každý trénink a zápas.

František Ježek

VLADIMÍR ČECH,  TRENÉR MLADŠÍ PŘÍPRAVKY RYCHNOVA: 

Máme nejlepší rodiče široko daleko. 
Díky nim si kluci zahráli s Baníkem a Slavií

Vladimír Čech s týmem mladší přípravky Spartaku Rychnov  
nad Kněžnou.          Foto: fotbalfoto – Petr Reichl

Podle Vladimíra Čecha (uprostřed) mají mezi sebou hráči 
skvělé vztahy. Foto: fotbalfoto – Petr Reichl
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 Hradec Králové - Ve středu 5. 10. 2022 se na umělé trávě na Slavii Hradec v Orlické kotlině odehrál již druhý 
ze série turnajů minipřípravek okresu Hradec Králové, který se hraje v počtu hráčů 3+0. Turnaje se zúčastnilo 
ještě o dva týmy více než poprvé.  
 Celkově turnaj absolvovalo osmnáct týmů, z toho čtyři týmy byly z domácí školičky Slavia Hradec KIDS. Dále hrály dva týmy FC 
Hradec Králové U7, Vysoké n. L., Fotbalové školičky FC Hradec Králové, Malšovy Lhoty a po jednom z Předměřic, Kunčic, Hořic,  
Nového Hradce, Nepolis a Skřivan. Na umělé trávě se prohánělo cca 100 dětí, odehrálo se 72 zápasů po osmi minutách, padly stovky 
branek a celkově to bylo super odpoledne a podvečer. Děti si dokonce zkusily i hru pod umělým osvětlením. Děkujeme všem za účast, 
trenérům za super vedení, desítkám rodičů za povzbuzování a budeme se těšit na další turnaje.

Michal Blažej, Slavia Hradec Králové

Slavia Hradec KIDS pořádala druhý okresní turnaj minipřípravek. 
Radost rozdávala stovka dětí z osmnácti týmů OFS Hradec Králové

 Václav Kotal
oslavil sedmdesátiny

 Hradec Králové – V minulých 
dnech oslavil významné životní jubi-
leum sedmdesát let pan Václav Kotal 
(nar. 2. 10. 1952), bývalý hráč, trenér  
a legenda FC Hradec Králové.  
 Do dalších let mu přejeme zejména 
pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost  
a radost na sportovištích i mimo ně. Ke 
gratulantům se připojují FC Hradec Králo-
vé, Okresní fotbalový svaz Hradec Králové 
i naše redakce.

Lubomír Douděra

GRATULUJEME

PARTNEŘI OFS Hradec Králové

 Nový Hradec Králové - Občas se stane, že se na mistrovské utkání nedostaví 
delegovaný rozhodčí. Nedávno tomu tak bylo při zápase krajské soutěže dorostu 
FC Nový Hradec B vs. TJ Sokol Stěžery. A tak se píšťalky chopil zdejší předseda 
Václav Vašata.   

Lubomír Douděra 

Předseda FC Nový Hradec Králové 
Vašata s píšťalkou 
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Fotbalisté Náchoda v Divizi C prohráli 
na hřišti Benátek nad Jizerou 2:0. 

Foto: fotbalfoto.cz – Michal Malý

V M GROUP CZ krajském přeboru vyzval Červený Kostelec 
na domácí půdě Solnici. Utkání nakonec skončilo remízou 1:1. 

Foto: fotbalfoto.cz – Eva Šebová 

Náchod B v AM Gnol 1. A třídě nestačil na Miletín a svému 
soupeři podlehl 1:3. 

Foto: fotbalfoto.cz – Michal Malý 

Jaroměř v M GROUP CZ krajském přeboru 
na domácí půdě zdolala Týniště nad Orlicí 2:1. 

Foto: fotbalfoto.cz – Václav Mlejnek

V Maso Sedlák Okresním přeboru na Jičínsku vyzvala 
v derby rezerva Lázní Bělohrad záložní tým Miletína. 

Foto: fotbalfoto.cz – Iva Reichlová 

V JAKO 1. B třídě skupiny B se střetla Javornice s Opočnem. 
Z výhry 2:1 se nakonec radovali domácí. 

Foto: fotbalfoto.cz – Markéta Vlachová 




