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FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ:
Foto: Lubomír Douděra
Utkání MOL Cupu Chlumec n. C. 
- FC Hradec Králové (0:4). 
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Kamil Kaplan
hrající trenér Kostelce nad Orlicí:
........................................................
 „Krajský přebor je po loňské nadvlá-
dě Nového Bydžova vyrovnanější a bude 
zajímavý jak boj o postupovou příčku do 
divize, tak boj o záchranu. Bude také  
záležet, jak se bude dařit našim krajským 
zástupcům v Divizi C a kolik týmů vlastně 
bude sestupovat. Každopádně nás čeká 
velice zajímavý ročník.“ 

David Drozd
hráč futsalového klubu 
FK Chrudim, útočník Jiskry Hořice:
........................................................
 „V tomto ročníku krajský přebor výraz-
ně posílili oba nováčci z 1. A. třídy. Jejich 
kvalita rozhodně zvedla celou soutěž,  
a proto se i ostatní týmy musí posunout, 
aby nehrály na spodku tabulky.“ 

Jiří Mašek
brankář Slavie Hradec Králové:
........................................................
 „Říkal jsem to už před začátkem sou-
těže. Nepřekvapilo mě to, protože týmy, 
které postoupily, mají velkou kvalitu. Viděl 
jsem je v pár zápasech ještě v 1. A třídě 
a v přípravných zápasech. Ostatní týmy 
vhodně doplnili kádry, takže bylo jasné, 
že přebor bude mít velkou kvalitu. Za mě 
má největší kvalitu za posledních sedm 
let. Doufám, že se tahle úroveň udrží co 
nejdéle. Ty zápasy mají vše, co výkon-
nostní kopaná má mít. 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 nejvyšší krajskou ligu mužů. 

Aleš Jakl
manažer pro fotbalová hřiště:
........................................................
 „Řekl bych, že letošní ročník asi vy-
padá nejvyrovnanější za poslední roky. 
Sešlo se několik týmů, které mají nejvyšší 
ambice. Do některých týmů se vrátili od-
chovanci z vyšších soutěží, a to se také 
musí projevit na kvalitě soutěže. Nicméně 
si spíše myslím, že kvalita soutěží za po-
slední roky byla spíše slabší než silnější. 
Letos to vypadá velice zajímavě a věřím, 
že to vydrží až do konce soutěže.“ 

Miloš Dvořák
bývalý trenér Trutnova:
........................................................
 „Letošní krajský přebor bude velice 
zajímavý. Už teď se o mety nejvyšší pere 
šestice mužstev. Trochu pozadu je favorit 
největší, Slavia HK. Pokud to bude pokra-
čovat stejně, tak se úroveň soutěže určitě 
zvedne a bude zajímavé každé víkendové 
kolo.“ 
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Co říkáte vyrovnanosti krajského přeboru? Zvedla se podle vás úroveň soutěže? 

PARTNEŘI KFS

Dělejte s námi svět krásnější
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Poté, co v M GROUP CZ Krajském přeboru fotbalisté z Dob-
rušky ve čtyřech zápasech neuhráli ani bod, angažovalo 
vedení zkušeného trenéra Milana Petříka. Ovoce to začalo 
nést již v zápase s Vrchlabím, kdy hráči Dobrušky soupeře 
rozstříleli 4:0, což mimo jiné znamená, že za jediný zápas 
vstřelili stejně gólů jako v pěti předcházejících. Kapitán Pa-
vel Krahulec ale ví, že ještě není vyhráno a přeje si, aby se  
v týmu projevila větší zodpovědnost a lepší přístup.

Dobrušku převzal nový trenér Petřík. Jak na vás působí?
 Trenéra Petříka znám, už jsem pod ním v Dobrušce hrál. Za ty 
roky se nezměnil. Cukr a bič platí stále.

Co výměně trenéra předcházelo?
 Série čtyř zápasů bez bodu.

Provedl již nový trenér v týmu nějaké změny?
 Na velké změny nebyl čas, ale pár malých už proběhlo.

Co od vás trenér očekává?
 Od nás všech určitě větší zodpovědnost a lepší přístup.

Cítíte nějaké změny v tréninku?
 Nějaké změny proběhly, ale za pár tréninků se velké změny 
nedají udělat. V těchto trénincích jsme se nejvíce věnovali stan-
dardkám, pressingu a přechodu do útoku.

Jaká je momentálně nálada v týmu?
 Nálada se po poslední výhře zlepšila. Jestli bude ještě lepší, 
záleží jen na nás.

Cítíte podporu ze strany vedení?
 Na podporu vedení mužstva si nemůžeme stěhovat.

Víte, jestli tým v nejbližší době někdo posílí?
 Určitě ne, přestupy jsou do ledna uzavřené a přestupní období 
je daleko, jen si přeji, aby nikdo neodešel.

Vraťme se ještě k výhře 4:0 nad Vrchlabím. Obrací se už 
situace k lepšímu?
 Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jsme pochopitelně rádi. Přeje-
me si bodů co nejvíce.

Jakou roli v tomto všem hrajete vy jako kapitán?
 Já a starší kluci jsme od toho, abychom tým vedli k lepším 
výsledkům. 

František Ježek

PAVEL KRAHULEC, KAPITÁN DOBRUŠKY: 

Pavel Krahulec (s jedenáctkou) si přeje od všech lepší přístup. 
Foto: fotbalfoto.cz, Petr Reichl

Krahulec (s kapitánskou páskou) už si pod trenérem Petříkem zahrál. 
Foto: fotbalfoto.cz, Petr Reichl

Trenér Petřík se nezměnil, cukr a bič platí stále
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Začal jste hrát i futsal. Berete ho jako doplňkový sport? 
 K futsalu jsem se dostal přes malý fotbal v Hradci, který už ně-
jakou sezonu hraju za NK Growl. Oslovil mě náš gólman Zdenda 
Procházka, zda bych nechtěl zkusit hrát futsal za Flamengo HK. 
Nějakou dobu jsem se k tomu neměl, až jsem řekl, že to zkusím. 
Hned premiéru jsem měl v poháru se Slavií Praha, kde jsme pro-
hráli 7:4 . Ale za mě super zkušenost i výsledek.

Co vaše sportovní plány do budoucna? 
 Plány nějaké extra nemám, divize by mě lákala a chtěl bych si 
ji ještě zahrát, ale nechávám to otevřené. Hlavní plán je bavit se 
fotbalem jako doteď.

Kdybyste měl jmenovat tři věci, které se vám v Hořicích 
líbí. Které by to byly? 
 V první řadě bych vyzdvihl nové zázemí, které patří mezi nej-
lepší v soutěži. K tomu nadstandardní trávník, na kterém je radost 
si zahrát. A do třetice přátelské prostředí, kdy chodí pravidelně 
vysoké návštěvy na zápasy.

Jak vysoko je fotbal ve vašem životě? 
 Fotbal řadím vysoko, je to životní koníček. Už nějakou tu sezo-
nu za sebou mám a stále mě naplňuje. 

Dominik Palm 

5

Jiří Pečenka (v černobílém) je aktuálně nejlepším střelcem 
krajského přeboru mužů: Foto: Jaroslav Laušman

Útočník Hořic Pečenka v utkání proti Polici nad Metují. 
Foto: Jaroslav Laušman 

Dvanáct utkání, dvanáct gólů. To je aktuální vizitka útoč-
níka Jiřího Pečenky v prozatímním průběhu M GROUP CZ 
Krajského přeboru mužů. Rychlonohý kanonýr Jiskry Ho-
řice je nyní nejlepším střelcem soutěže a doufá, že na čele 
bude figurovat i po skončení soutěžního ročníku. „Něja-
kým způsobem mě to žene, ale důležitější jsou výsledky 
týmu,“ uvědomuje si nadějný fotbalista. 

Na podzim máte super formu. Panuje spokojenost? 
 Určitě spokojenost je, ale stále je na čem pracovat a vždy to 
může být lepší.

Jste v čele tabulky střelců krajského přeboru. Co to pro 
vás znamená. Je to fakt, který vás neustále žene?
 Až to takhle bude na konci sezony, tak to pro mě bude zna-
menat hodně. Momentálně to pro mě znamená, že jsem pro tým 
odvedl nějakou práci a pomohl k dobrým výsledkům. Nějakým 
způsobem mě to určitě žene, ale důležitější jsou výsledky týmu.

V létě jste se vrátil do Hořic. Co bylo hlavním důvodem? 
 Byly tam nějaké neshody v kabině Slavie, tak jsem se rozhodl 
odejít. Dál bych to nekomentoval.

V Hořicích se vám v minulosti vždy dařilo. A nejinak je 
tomu i v této sezoně. Jsou Hořice tou správnou adresou? 
 V Hořicích se mi dařilo už v dorostu, takže asi ano. Hořice 
si mě tehdy vytáhly z okresu a dali mi tu důvěru zapadnout do 
krajské soutěže. Když je tedy možnost si zahrát v Hořicích, tak ji 
neodmítnu.

Sedí vám hra týmu, nebo čím si svoji střeleckou vizitku 
vysvětlujete? 
 Vyhovuje mi, že se v Hořicích většinou hraje na brejkové si-
tuace, než když se hraje do zaparkované obrany. Celkově je tu 
přátelské prostředí bez nějakého tlaku, takže je super tady hrát  
a od toho se odvíjí i to, že mi to tam padá.

Jak hodnotíš z pohledu Hořic dvanáct odehraných kol  
a aktuální bodový zisk? 
 Za mě spokojenost, ale jak už jsem říkal, vždy to může být 
lepší. Určitě nás může mrzet zápas v Chlumci a se Slavií, kde 
jsme mohli vyhrát a mít o čtyři body více.

Kde by se měla Jiskra v tabulce pohybovat? 
 Tam, kde se momentálně nachází, tedy v klidném středu.  
Určitě bych byl rád, kdybychom se pohybovali okolo 6-8. mís-
ta. Do konce podzimu chybí tři zápasy, tak minimálně šest bodů 
bych uvítal.

Krajský přebor je letos extrémně vyrovnaný. Koho tipuje-
te, že se udrží na čele tabulky a proč? 
 Těžká otázka, ten vrch je strašně vyrovnaný. Překvapením 
pro mě je Rychnov, který letos hraje ve výborné formě. Za mě to 
bude mezi Chlumcem a Solnicí. Spíš bych tipoval Chlumec, který 
čerpá z široké základny, má mladé a běhavé mužstvo, doplněné  
o hráče z áčka. Jsem zvědavý na nedělní vzájemný zápas, kde 
se bude lámat chleba.

Uvidíme vás v dresu Jiskry i na jaře? Jaké jsou nejbližší 
plány? 
 Pár nabídek už mám, ale muselo by přijít něco zajímavého, 
abych odešel. Rád bych zůstal do konce sezony, pak se uvidí, 
kam mě nohy zavedou.

JIŘÍ PEČENKA, ÚTOČNÍK HOŘIC: 

Když je nabídka zahrát si za Hořice, tak ji neodmítnu 



S příchodem nového soutěžního ročníku 2022/2023 naše 
redakce spustila novou rubriku s názvem Představujeme 
klub. Dalším klubem, kterému se budeme věnovat, je FC 
Zdelov 1963, aktuálně účastník krajské 1. B třídy (skupina 
B).    

HISTORIE
 Vznik fotbalového oddílu ve Zdelově se datuje do roku 1963, 
kdy se euforie ze světového šampionátu v Chile v roce 1962 pro-
mítla do celé společnosti a zejména pak do fotbalového hnutí. 
Zakládány byly nové fotbalové oddíly a mezi nimi i ten zdelovský, 
původně Sokol Zdelov. Pro neznalé, Zdelov je malá vesnička  
v borových lesích mezi Kostelcem nad Orlicí a Borohrádkem.
 U zrodu zdejšího fotbalu stáli pánové Sršeň, Fišer, Vyšehrad. 
Zdelovští fotbalisté, starší páni i mladí kluci hráli fotbal zejména 
pro radost a jak se říká „na žízeň, ale i pro nadšené fanoušky  
ze Zdelova a okolí. 
 Od založení to byla nejnižší okresní soutěž, a to až do roku 
2003, tedy 40 let. Vzpomeňme i na některé hráče té doby, zejmé-
na na Jardu a Láďu Sršně, Pepu Ďoubka, Jindru Urbánka, Petra 
Dostála, Petra Kouta, Milana Fuksu… Za zmínku určitě stojí i ob-
dobí let 1992-1999, kdy ve Zdelově působil ligový oddíl dívčí ko-
pané, DFO Zdelov, který hrál druhou nejvyšší soutěž, II. celostátní 
ligu a v sezoně 1997/98 dosáhl na páté místo. Byla to skvělá prá-
ce Mirka Bozetického, Jiřího Dostála, Bohouše Uhra a Jaroslava 
Falty.

STADION
 V roce 2003 dostalo fotbalové hřiště nové kabiny a tandemu 
Jaroslav Čestický a Jindřich Urbánek se podařilo dát dohromady 
tým, který postoupil ze IV. třídy do III. a následně i do Okresní-
ho přeboru. První rok v této nejvyšší okresní soutěži tým ze Zde-
lova přebor vyhrál a získal mistrovský titul v sezoně 2004-2005.  
Parádní úspěch. Do krajské soutěže se sice tenkrát nepostoupilo, 
ale zdelovský tým hrál dál, převážně na špici okresního přeboru 
Rychnovska až do roku 2014. V roce 2008 byla rekonstruována 
hrací plocha. Zdelovský plácek o rozměrech 91x65 m od té doby 
stále ještě patří k těm lepším. V roce 2013 zde odehrála praž-
ská Bohemka s Antonínem Panenkou výroční zápas k 50. klubu  
s výsledkem 9:7 pro hosty. 

NOVODOBÁ ÉRA
 V roce 2014, pod vedením Pavla Červinky a Petra Komárka, 
zdelovský tým poprvé v historii postoupil z druhého místa do kraj-
ské 1. B. třídy. Zde odehrál několik povedených zápasů jak v sou-
těži, tak v krajském poháru, kde porazil doma na penalty silný tým 
z Hradce Králové, TJ Sokol Třebeš „A“. 1. B. třída se zde hrála dva 
roky. 

 V roce 2015 byl klub do spolkového rejstříku zapsán pod ná-
zvem FC ZDELOV 1963. Na největší úspěch v historii klubu se 
čekalo až do sezóny 2021-2022. Zdelovský tým, poprvé ve své 
historii, vyhrál okresní pohár, kdy ve finále porazil před 400 diváky 
v Českém Meziříčí SK Dobrušku „B“ 2:1 a ovládl podruhé i sa-
motnou nejvyšší okresní soutěž a získal tak druhý titul okresního 
přeborníka.
 Po postupu z okresního přeboru se ve Zdelově hraje opět kraj-
ská 1. B třída, (momentálně 8. místo), která je sice trochu „nad 
poměry“, není to ale zatím žádný propadák. Na podzim r. 2022 
klub totiž zapsal zlatým písmem do fotbalové kroniky další pa-
rádní výsledek. Tým mužů totiž remizoval ve druhém kole Poháru 
hejtmana KHK se Spartakem Rychnov „A“ 2:2, a vyhrál 5:4 na 
penalty. Zdelovští fotbalisté postoupili mezi šestnáct nejlepších 
týmů kraje, a tak napsali asi nejkrásnější fotbalový příběh ve své 
59. leté historii a skvěle reprezentovali tuto malou obec. Ta je to-
tiž nejmenší ze všech obcí (260 obyvatel) v rychnovském okrese, 
kde se hraje fotbal.
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Zajímavá historie, úspěchy v okresním 
i krajském poháru. Nyní krajská 1. B třída
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Stadion ve Zdelově.                                         Foto: Archiv klubu 

Současný tým mužů Zdelova.                       Foto: Archiv klubu 

Zdelov jako vítěz okresního poháru.             Foto: Archiv klubu 



Krajský fotbalový svaz letos uvolnil nemalé množství finančních 
prostředků na podporu mládeže, přičemž si vymezil základ-
ní okruhy, kde je podle něj podpora aktuálně nejvíce zapotře-
bí. Více v rozhovoru s předsedou Výkonného výboru Václavem  
Andrejsem, který mimo jiné vyjádřil spokojenost s průběhem 
podzimní části sezony. Co čeká Královéhradecký kraj v příštím 
roce?    

Můžete přiblížit, kam finanční podpora přesně zamířila? 
 Podpora v našem kraji je systémová a adresná pro ty segmenty, 
kde cítíme největší nedostatky. Nyní jsme podpořili krajská střediska 
mládeže, což jsou kluby, které mají kompletní mládežnickou základ-
nu (všechny kategorie). Dále jsme podpořili týmy, které hrají celostátní 
soutěže mládeže bez státní podpory. A finance obdrželi plošně také 
týmy, které hrají problematické kategorie, tedy mladší a starší dorost  
a starší žáci. A to v podobě příspěvku na dopravu. Úhrnem je to asi 
518 tisíc Kč. Druhá část podpory pro oddíly byla z nadačního fondu, 
kdy jsme ve spolupráci s Krajským úřadem rozdělili finance mezi kraj-
ské trenéry podle nového způsobu, konkrétně částku 1.200 000 Kč. 
A do FPAMU, což je fond na podporu mládežnických akcí, jsme roz-
dělili 378 tisíc Kč. Celkově tedy přes 2 miliony Kč. 

Tento rok tedy můžete považovat za velmi úspěšný. 
 Je to tak. Musím říct, že bude velmi těžké na tento rok, vzhledem 
k situaci v ekonomice, navázat. Tento rok byl nejlepší za poslední 
dobu. Udrželi jsme nějaký standard, který se budeme snažit držet  
i dál, i přes výrazně se zhoršující podmínky. 

Co to všechno vlastně obnáší? 
 Musí se na vše pochopitelně sehnat peníze. Musíte mít své part-
nery, umět hospodařit tak, abyste z podpory od FAČR zajistili veške-
rou svoji činnost. A co zbyde, tak jde oddílům. Důležitá a skvělá je 
podpora od Krajského úřadu, která je svým objemem zásadní. 

Co říkáte na fakt, že se jiné kraje vydaly jinou cestou s tím, 
že plošně podpořily oddíly ve vztahu k navýšení cen energií? 
 Toto řešení nepovažuju za šťastné. Podpora oddílů ve vztahu  
k energiím by měla přijít ze strany místních samospráv, protože my 
jako fotbalový svaz bychom měli podporovat tu sportovní stránku pře-
devším u mládeže. To tedy považuji já za správnou cestu a za svým 
názorem si stojím. 

Obecně se dost řeší problematické kategorie starších žáků, 
mladšího a staršího dorostu. Jak vidíte tuto situaci? 
 To je skutečnost a sem právě, jak už jsem říkal, směřujeme nema-
lou podporu. Řeknu narovinu, že práce s šestnácti, sedmnáctiletými 
hráči je velmi složitá, nechci podceňovat práci s nejmladšími katego-
riemi, ale srovnávat se nedá. Vždycky záleží především na osobnos-
ti trenéra. Kde je dobrý trenér, je i většinově dobrý tým, atmosféra  
a kluci tam chtějí hrát fotbal. 

Jak jste spokojený s průběhem podzimní sezony?
 Jsem spokojený s tím, jak se soutěže vyvíjejí. Jsou napínavé, 
vyrovnané. Takhle vyrovnaný krajský přebor nepamatuju kolik let 
zpět. Do jisté míry nás zaskočila Slavia HK, která samozřejmě není 
tak suverénní, jak jsme čekali. Víceméně Solnice, Jaroměř i Týniště, 
to jsou mužstva, která jsem čekal nahoře. Nečekal jsem tak nahoře 
Rychnov, i když zde je to výsledek dobré práce s mládeží v klubu a je 
tu i kvalitní trenér. 

Co říkáte na Divizi C? V této sezoně zde působí hned čtyři 
regionální mužstva. 
 Divize je teď pro nás tak trochu černý mrak, který hrozí. Postavení 
našich týmů totiž aktuálně není vůbec dobré. I vloni to tak bylo, ale na-

konec se všem týmům podařilo zachránit. Letos mám obavu, že to tře-
ba úplně nedopadne. Největší zklamáním je zatím Náchod, který byl 
slušně posílený, a čekal jsem od něj určitě víc. Divize nám hrozí v tom 
smyslu, že samozřejmě může způsobit pád více týmů z krajského pře-
boru, z 1. A třídy atd. Jinak 1. A třída je také letos velmi dobrá. Hraje se  
o postup, hned tři mužstva mají nejvyšší ambice. 

Můžeme ze strany KFS očekávat v blízké době nějaké zásad-
ní novinky či změny? 
 KFS byl aktivní vůči FAČR. Příští rok v našem kraji proběhnou 
dvě velké akce s nadregionálním dosahem. Konkrétně 12. ledna  
v Trutnově Galavečer neprofesionálního fotbalu v celostátní úrovni. 
A potom na začátku září u nás proběhne memoriál Václava Ježka, 
což je mezinárodní turnaj výběrů do 18 let. A podle informací, které 
máme, má být výborně obsazený. Na to se těšíme a budeme se na to 
víceméně celé jaro připravovat tak, abychom turnaj co nejlépe zajistili. 
Tímto děkujeme FAČR za to, že nám takto vyhověla. A samozřejmě 
se už nemůžeme dočkat také na plánované otevření nového stadionu 
v Hradci Králové na počátku července 2023. Pro mne to je zásadní 
okamžik pro další rozvoj fotbalu v našem regionu a celkovou popula-
rizaci našeho sportu.

V současné době se na úrovni FAČR jedná o reorganizaci 
soutěží dospělých. Můžete být konkrétnější? 
 S nástupem nového sportovního ředitele se řeší reorganizace 
soutěží. S touto iniciativou přišel Jihomoravský kraj a my s tím návr-
hem chceme seznámit oddíly na zimním aktivu. Výsledkem reorga-
nizace by mělo být posílení regionální struktury s tím, že by se část 
týmů zpátky vrátila do okresů. Ale v tuto chvíli se o těch změnách 
teprve jedná a konečná podoba návrhu není známa. 

Dominik Palm

VÁCLAV ANDREJS, PŘEDSEDA VV KFS: 
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Tento rok byl pro nás nejlepší za poslední 
dobu. Budeme se snažit standard udržet

REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINYFOTBAL V KRAJI

Šéf FAČR Petr Fousek (vlevo) a Královéhradeckého KFS 
Václav Andrejs. 

Přededa VV KFS Václav Andrejs.
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vaný a bude dlouhou dobu trvat, než se to zase zlepší. Chybějí děti, 
trenéři a vůbec lidé, kteří se o chod klubů a spolků starají. A když už 
jsou, tak se jim házejí klacky pod nohy.

Chodíte se dívat na nějaké zápasy v regionu? Kam nejčas-
těji?
  Občas na nějaký fotbal zajdu. Nejčastěji se chodím podívat na 
mého syna, který hraje za RMSK Cidlina. Neměl jsem na něj dřív tolik 
času, tak to teď doháním.

Co ve fotbale byste chtěl ještě dokázat? Kam teď směřujete 
své kroky? 
 Nyní si dávám od fotbalu pauzu. Uvidíme, jestli něco zají-
mavého přijde. Chtěl bych se posunout zase dál, chvilku jsem  
si v Chlumci zkusil pozici sportovního manažera, a to by mě zajímalo, 
klidně i ve spojení s mládežnickým fotbalem.

Dominik Palm
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Jan Kraus si pár minut zahrál pohárový duel proti FC Hradec 
Králové.                                                   Foto: Lubomír Douděra

Kraus v rámci MOL Cupu Chlumec n. C. – FC Hradec Králové.
                                                   Foto: Lubomír Douděra

Má za sebou úspěšnou kariéru, kterou ozdobil sto šestapadesáti 
prvoligovými starty a třiadvaceti góly. Bývalý vynikající útočník  
a v posledních letech trenér či sportovní manažer Jan Kraus ne-
dávno nastoupil do svého posledního mistrovského zápasu. Sty-
lově se tak stalo ve třetím kole MOL Cupu, ve kterém Chlumec 
nad Cidlinou přivítal prvoligový FC Hradec Králové. Bývalý hráč 
Votroků, ale také Plzně, Zlína či korejského celku FC Daegu na-
stoupil v dresu Chlumce na úvodních pět minut pohárového zápa-
su. „Moc všem děkuji za krásný zážitek,“ rozplývá se.  

Co pro vás start v takovém zápase znamenal? 
 Nastoupil jsem na svůj poslední mistrovský zápas. Jsem 
moc rád, že mi to v Chlumci zorganizovali právě v zápase s Hrad-
cem. Hradec je prvním klubem, ve kterém jsem nastoupil v lize  
a v Chlumci jsem toho prozatím nejvíce natrénoval. Moc všem děkuji 
za krásný zážitek.

Kde v současné době ve fotbale působíte? 
 At už jako hráč či v jiné funkci. Nyní nefunguji nikde. Po 12 letech 
trénování jsem si chtěl chvilku odpočinout. Ve fotbale jsem působil 
od svých pěti let.

Je Chlumec tím klubem, který máte v srdci? 
 Určitě. Hrál jsem tady jako hráč, začal zde trénovat dospělé 
a byl u toho, když se Chlumec sloučil s Převýšovem a začala se 
tady hrát ČFL. Nezapomenutelná byla hlavně sezona, kdy jsme 
v MOL Cupu přehráli Příbram, Bohemku a prohráli až s Plzní  
v prodloužení.

Máte za sebou zářnou kariéru. Co z ní se vám hned  
vybaví? 
 Těch momentů je strašně moc, abych vypíchnul pouze je-
den. Jsem moc rád, že jsem si s fotbalem prožil spoustu zážitků  
a získal hodně přátel.

Působil jste v Hradci Králové, Plzni, Zlíně. Který tým vám 
dal nejvíc a kde jste zažil nejlepší okamžiky kariéry? 
 To se těžko říká. Každý klub, ve kterém jsem působil, mi něco 
dal. V Hradci jsem s velkým fotbalem začínal v roce 1997 za trenéra 
Hřebíka. Dal jsem tady první ligový gól. V Plzni to byla moje první 
ligová sezóna mimo Hradec. Ročník byl takový nevydařený, ale já 
jsem si zapsal několik ligových branek a i svůj jediný start za repre-
zentační 21 v přípravném utkání. Ve Zlíně jsem zažil nejlepší čtyři 
roky kariéry. Byli jsme výborná parta a na hřišti to bylo znát. Několi-
krát jsme porazili Spartu a já jí vstřelil několik branek.

Jste se svou kariérou spokojený? 
 Dotáhl jste to na nejvyšší úroveň. Jsem spokojený, samozřejmě 
jsem udělal ve fotbale nějaké chyby, ale to k tomu patří.

Byl jste útočníkem malé postavy. Byla vaše výška pro velký 
fotbal jistým problémem nebo právě naopak? 
 Ani bych neřekl. Každý trenér má nějaké představy o typech hrá-
čů, a buď se mu tam hodíte, nebo ne. Jsem moc rád, že jsem měl 
štěstí na trenéry.

Máte zkušenost i ze zahraničí. Co vám toto angažmá dalo? 
 Jednu sezonu jsem odehrál v Jižní Koreji. Byly tam nové stadiony 
po mistrovství světa v roce 2002. Fotbal tam byl na vzestupu. Celý 
rok jsem si tam užil. Poznal jsem novou kulturu a lidi. Mohl jsem tam 
ještě zůstat, ale táhlo mě to domů.

Jaký máte názor na současný regionální fotbal? 
 Úroveň fotbalu jde bohužel dolů. Jsou velké rozdíly mezi krajský-
mi soutěžemi, divizí a ČFL. Bohužel sport je všeobecně podfinanco-

JAN KRAUS, BÝVALÝ LIGOVÝ FOTBALISTA, TRENÉR: 

Nyní si dávám od fotbalu pauzu. Uvidíme, zda přijde něco zajímavého 

JAN KRAUS
Narozen: 28. srpna 1979 v Trutnově
Hráčská kariéra:
• FK Trutnov • FC Hradec Králové 
• Viktoria Plzeň • FC Daegu • Tescoma Zlín
Starty/góly v lize: 156 zápasů/23 branek
Trenérská kariéra: od roku 2009: SK Slavia Praha U19,  
Chlumec nad Cidlinou, SK Převýšov, Olympia HK, FC HK U18. 
Úspěchy: Postup s Olympií HK do II. ligy, pohárové tažení 
s FK Chlumec nad Cidlinou, 2. místo v ČFL s FK Chlumec 
nad Cidlinou.
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Třetí kolo poháru MOL Cup svedlo proti sobě třetiligový Chlu-
mec nad Cidlinou a prvoligové hradecké Votroky. Z vítězství  
a postupu se nakonec zaslouženě radoval hostující favorit, kte-
rý i díky dvěma brankám Filipa Čiháka zvítězil 4:0.  

Zápas před sympatickou kulisou (1265 diváků) Chlumec dohrá-
val v oslabení, když za kopnutí do Smrže viděl červenou kartu 
Frizoni. Černobílí následně výhody využili a třemi trefami v rozmezí 
jedenácti minut rozhodli o postupu do semifinále. 

„Byl to super zážitek, konfrontace s ligovým týmem je vždycky su-
per. Člověku to otevře oči a ukáže nedostatky,“ uvedl po utkání 
chlumecký útočník Tomáš Bastin. „Myslím, že takticky jsme byli 
připraveni dobře. Hráli jsme hodně z hloubky a nechávali hrát 
středního stopera, který jen kopal křižné balóny. Tím jsme soupeři 
dost zkracovali hřiště po stranách a spoléhali se na protiútoky. Bo-
hužel jsme nezvládli osobní bránění při standardní situaci a navíc 
jsme šli brzy do deseti, což se ve druhé půli samozřejmě projevilo 
na fyzické kondici a Hradec to v klidu dohrál,“ zhodnotil smířlivě 
třetiligový kanonýr. 

„Jsme rádi, že jsme to zvládli, protože jsme věděli, že to tady ne-
bude jednoduché. Tohle jsou těžké zápasy. Typické pohárové 
utkání, kdy domácí mužstvo nastoupí s velkým nasazením a od-
hodláním, agresivitou a důrazem v soubojích. Zdůrazňoval jsem, 
že musíme mít ligové úsilí, ligovou koncentraci, hráči to plnili, ač to 
vítězství se nerodilo lehce. Samozřejmě nám pomohlo vyloučení 
domácího hráče a my jsme věděli, že naše chvíle přijdou,“ ohlédl 
se za utkáním kouč FC Hradec Králové Miroslav Koubek, jehož 
tým se může těšit na pohárové osmifinále.

FK CHLUMEC NAD CIDLINOU - FC HRADEC KRÁLOVÉ 
0:4 (0:1) 
Branky: 35. Čihák, 73. Čihák, 82. Novotný, 84. Vašulín. 
Rozhodčí: Starý – Vodrážka, Kotalík. 
Žluté karty: 44. Čáp, 51. Veselka. 
Červené karty: 44. Frizoni. 
Diváci: 1265. 

FK Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Veselka, Zukal, 
Krčál, Frizoni, Čáp (82. Gluski), Žahourek, Zeman (68. Vaníček), 
Finěk, Ruml (68. Hartman), Kraus (5. Bastin). 

FC Hradec Králové: Vízek – Čech (84. Leibl), Ševčík, 
Čihák – Gabriel (78. Novotný), Smrž, Kodeš, Ryneš (46. Harazim) 
– Dvořák (78. Kučera) – Koubek (63. Vašulín), Kubala. 

Dominik Palm

MOL CUP

Chlumec si užil pohárovou konfrontaci s prvoligovými 
Votroky. Ti nakonec odvezli jasný postup
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Proč jste si vybral zrovna Železnici?
 Začínal jsem tu, takže to bylo především o vztahu ke klubu, 
vztazích mezi námi hráči a také fanoušky. Myslím, že máme dob-
rou partu.

Jak zvládáte kombinovat studium a fotbal?
 Je to o prioritách. Nepřijde mi to tolik náročné si najít pár  
hodin týdně na trénink. Navíc fotbal také vždy skvěle vyčistí hlavu.

Co momentálně studujete?
 Studuju v Liberci na Technické univerzitě obor Systémové  
inženýrství a informatika.

Jak to s fotbalem vidíte do budoucna?
 Nad tím jsem teď nijak nepřemýšlel. Chci se fotbalem hlavně 
bavit a s Železnicí vyhrát, co půjde.

František Ježek
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S jednačtyřiceti vstřelenými brankami je Železnice nejpro-
duktivnějším týmem AM Gnol 1. A třídy. Výborným výkonům 
pomáhá také ofenzivní záložník, známý pro svou výtečnou ko-
pací techniku, Jan Míka. Ten přiznává, že postupové ambice  
ze začátku soutěže v Železnici neměli.   

Na první místo momentálně ztrácíte dva body. Je vaším 
cílem postup?
 Chceme hrát vršek tabulky, to určitě. Postup by byl skvělý.  
S tím jsme do soutěže určitě nešli. Do každého zápasu dáme ale 
samozřejmě maximum, aby se to třeba i povedlo.

Co ještě budete muset zlepšit, aby se to povedlo?
 Myslím, že nejdůležitější určitě bude, pokud zůstaneme 
všichni schopni hrát. Tím mám na mysli, aby se vyhýbala zraně-
ní, jedinci udrželi ve vypjatých zápasech na uzdě nervy a poctivě  
se trénovalo.

Je o vás známo, že máte vytříbenou techniku. Věnujete 
se jí při tréninku nějak speciálně?
 Je pravda, že rád trávím čas na hřišti i mimo trénink. A nejlep-
ší je to s balónem u nohy. Nemyslím si ale, že bych se technice  
věnoval nějak speciálně.

Jak nejradši střílíte góly? Ze standardních situací, nebo 
vyplynuté ze hry?
 Baví mě přímé kopy, to ano. Ale oblíbený způsob opravdu 
nemám. Hlavní je, že je to gól, který pomůže dosáhnout týmu  
k bodům, ať už ho dá kdokoliv.

Kdo je vaším fotbalovým vzorem?
 Co se nějakého vzoru týče, tak se snažím jako osobnosti vní-
mat zkušenější spoluhráče a vždy se od nich něco přiučit. Pokud 
jde o fotbalovou stránku věci, tak rád sleduju hru Kevina De Bruy-
ne.

Do Železnice jste přestoupil z Jičína, jaký k němu máte 
vztah?
 Vztah mám k Jičínu pozitivní, fotbalově mě toho naučili oprav-
du hodně. Vždy, když se s bývalými spoluhráči potkám, tak je to 
ryze přátelské a navzájem si popřejeme, ať se daří.

JAN MÍKA, ZÁLOŽNÍK ŽELEZNICE:  

S cílem postoupit jsme do soutěže nešli. 
Teď pro to ale uděláme maximum

Cíl Jana Míky je s Železnicí vyhrát, co půjde. Foto: Jan Bartoš
Míka (modrý dres číslo osm) je v Železnici spokojený 
s partou hráčů v kabině.                Foto: Roman Vlačiha
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Jisté druhé místo po podzimní části v JAKO 1. B třídě mužů.  
To je výsledek TJ Slavoje Skřivany, o který se přičinil svými dosa-
vadními osmi brankami také útočník Radek Schubert. Přiznává 
ale, že se týmu nedaří podle představ a v zimě bude muset cel-
kově hodně zabrat.   

V zápase s Novou Pakou jste vstřelil dvě branky. Jste se 
svými gólovými příspěvky v letošní sezoně spokojený?
 Osm branek za jedenáct utkání není moc, takže nejsem úplně 
spokojený, hlavně když vím, jaké další velké šance jsem zahodil.

Daří se vám letos tak, jak jste si před sezonou předsta-
vovali?
 Nedaří se nám podle našich představ, ale máme celou zimu 
na to to zlepšit. Nejvíce musíme zapracovat na fyzičce a shazování 
přebytečných kilogramů (směje se).

Jste na druhém místě se ztrátou jedenácti bodů na první 
rezervu Cidliny. Věříte, že se vám ztrátu podaří smazat?
 Ztráta na Bydžov je opravdu veliká a nevím, co by se muselo 
stát, aby si to Bydžov už nepohlídal.

Je Cidlina opravdu o tolik lepší než zbytek soutěže?  
V čem?
 Netuším, teprve s ní budeme hrát, ale zatím to vypadá, že si 
hrají svoji soutěž a výhodu mají určitě v podpoře áčka a dorostu.

S lídrem tabulky hrajete poslední podzimní kolo. Jak se 
na zápas budete připravovat?
 Připravujeme se jako na každý jiný zápas, tento nebude jiný.

Vy sám jste v Bydžově hrál. Bude to pro vás o to výjimeč-
nější zápas?
 Nebude to nijak zvláštní, už je to dávno, co jsem hrál za  
Cidlinu, a to jen za mládež. Už ani s nikým z Bydžova nejsem  
v kontaktu.

Jak vidíte budoucnost fotbalu ve Skřivanech?
 Myslím si, že fotbal na vesnici už není prioritou číslo jedna  
a děti sedí doma u počítače nebo mají jiné koníčky. Z tohoto dů-
vodu se o Slavoj bojím.

Kdyby nevyšel postup tuhle sezonu, bude to váš hlavní cíl 
v příští sezoně?
 Ono to vyjde (směje se), ale kdyby náhodou ne, tak se o něj 
popereme příští sezonu.

Jaké jsou vaše osobní cíle?
 Opravdu postup se Slavojem do 1. A třídy.

Čemu se kromě fotbalu nejvíce věnujete?
 Mimo fotbal trávím čas s rodinou, kamarády a pracuji na 
domě. Rád si zahraji i tenis nebo hokej. 

František Ježek

RADEK SCHUBERT, ÚTOČNÍK SKŘIVAN: 

Přes zimu budeme shazovat přebytečné 
kilogramy a příští rok chceme hrát 1. A třídu

Radek Schubert (v černém) není spokojený s letošními výko-
ny.                                                                Foto: Martina Ouvin

Podle Radka Schuberta (v černém) je vesnický fotbal v ohro-
žení.                                                               Foto: Martina Ouvin
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Svou celou kariéru, kromě krátké jednosezonní epizo-
dy v Červeném Kostelci, jste strávil v Hronově. Nelákaly  
vás někdy jiné týmy?
 Asi ani ne, v tuto chvíli začínám pomáhat i ve vedení AFK Hro-
nov, a tak jsem tu spokojený. Rádi bychom přes zimu trochu zkva-
litnili tým, abychom na jaře předváděli ještě lepší výkony.

Jako poslední soupeř podzimní části vás čeká současný 
lídr tabulky, kterým je rezerva hradecké Slavie. Co od  
tohoto zápasu očekáváte?
 Nejdřív ale musíme v neděli zvládnout souboj s Vamberkem. 
Na ten se teď musíme soustředit. Zápas se Slavií bude zápas, kde 
my budeme moct jen získat.

Budete se na tento zápas nějak zvlášť připravovat?
 Připravovat se na tým z čela tabulky možná ani úplně nejde, 
spíš jde o mentální nastavení. Abychom se soupeře zbytečně ne-
báli, abychom zkusili lídra potrápit. Zápas by se měl hrát na uměl-
ce, bude to jiné utkání, zimní model. Zkusíme překvapit a těšíme 
se.

Je podle vás právě Slavia nejjasnějším adeptem na vítěz-
ství ve vaší skupině B třídy?
 Já bych spíš tipoval Černilov, ale je pravda, že Slavii jsem 
ještě neviděl, třeba změním názor. Před takovým zápasem si ale 
vzpomenu, že jsme v poháru dokázali vyřadit i Jičín z krajského 
přeboru a v zápase jsme o moc horší nebyli, to bychom chtěli 
zopakovat. 

František Ježek
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Ačkoli jsou fotbalisté Hronova ve skupině B JAKO 1. B 
třídy nováčci, daří se jim dobře. Důkazem toho může být 
umístění ve středu tabulky. Vojtěch Tichý ale před sezonou 
doufal v trochu lepší pozici v tabulce. A na tom se jeho tým 
bude snažit zapracovat v jarní části sezony.

Jak jste spokojený s aktuálním umístěním Hronova  
v tabulce?
 Představoval jsem si, že náš tým bude v tabulce figurovat tro-
chu výš. Jsme sice nováčci soutěže, ale narozdíl od poháru, kde 
jsme postoupili až do jarního čtvrtfinále, se nám některé zápasy 
výsledkově úplně nepovedly.

Očekávali jste před sezonou něco jiného?
 Dá se říct, že asi toto jsme předpokládali. Těšili jsme se na 
krajskou soutěž a naše očekávání tato soutěž naplňuje. Kvalitnější 
soupeři, trávníky, rozhodčí, to všechno je fajn.

Proti Velichovkám jste 2:3 prohráli. Jak byste zápas  
popsal?
 Vyrovnané utkání, soupeř byl možná o něco fotbalovější, ale 
mrzí nás prohra. Už poněkolikáté pouze o gól, takové zápasy mrzí 
nejvíc.

Co vám zápas prohrálo?
 Nechci si stěžovat, ale měli jsme pocit, že první gól padnul 
z offsidu a penaltový zákrok u druhého gólu, že byl ještě před 
šestnáctkou, ale samozřejmě jsme měli spoustu času ještě se zá-
pasem něco udělat, a to se bohužel nepovedlo.

Na čem přes zimní přestávku budete muset nejvíce pra-
covat?
 Rádi bychom zapracovali na fyzické připravenosti, ale pro nás 
hráče to příjemné nebude (směje se).

VOJTĚCH TICHÝ, OBRÁNCE HRONOVA:

Na 1. B třídu jsme se těšili, na jaře chceme v tabulce výš

Vojtěch Tichý (s osmnáctkou) je s kvalitou soutěže spokojený. 
Foto: Archiv VT

Vojtěch Tichý (s osmnáctkou) sice hraje stopera, přiznává ale, 
že by se rád posunul na hřišti o něco výš.         Foto: Archiv VT
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DAHASL OP OFS HK Dohalice – Roudnice B. 
Foto: Lubomír Douděra

Derby utkání AM Gnol 1. A třídy 
Lázně Bělohrad – Miletín (3:0). 

Foto: Iva Reichlová

V M GROUP CZ Krajském přeboru vyhrála 
Slavia Hradec Králové na hřišti Jaroměře jasně 6:0. 

Foto: Václav Mlejnek

Interesantní duel dvou mužstev z popředí tabulky byl k vidění 
v Solnici, kde domácí lídr M GROUP CZ Krajského přeboru 

vyzval Rychnov n. Kn. Z výhry 2:1 se radovali domácí.
 Foto: Eva Šebová

V JAKO 1. B třídě sk. B zdolali fotbalisté Opočna Vamberk 
na jeho hřišti jasně 5:1. 

Foto: Markéta Vlachová

Dobruška B – Častolovice v Okresním přeboru 
II. třídy na Rychnovsku. 

Foto: Petr Reichl 
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RMSK Cidlina je v letošní sezoně nováčkem Fortuna Divize C, 
ale i přesto nejsou novobydžovští fotbalisté s aktuálním desá-
tým místem spokojení. Stoper Pavel Pokorný se zkušenostmi  
z dorostu Liberce přiznává, že nervozita hlavně ze začátku sou-
těže byla v týmu hodně znát.     

Nacházíte s na desátém místě. Jste s umístěním spo-
kojeni?
 Spokojeni moc nejsme, chtěli jsme být v klidném středu ta-
bulky, ale ještě nás čekají tři zápasy, tak uvidíme po nich.

Čáslav jste doma porazili 3:0. Jak je toto vítězství pro 
vás důležité?
 Vítězství nad Čáslaví je pro nás určitě důležité. Čáslav se na-
chází též v dolní části tabulky, tudíž jsme do zápasu šli s tím, že 
potřebujeme vyhrát.

Dodalo vám poslední vítězné utkání nějaké sebevědo-
mí? Vnitřní klid?
 Když vyhrajete doma 3:0, tak vám to dodá sebevědomí  
i klid, hned je lepší nálada, ale musíme stále makat a potvrdit to 
v dalších kolech.

Do zápasu jste nenastoupil. Šlo o nějaké zdravotní dů-
vody, nebo jste nehrál z taktických důvodů?
 Bohužel jsem do zápasu nenastoupil ze zdravotních důvo-
dů.

Panuje v týmu nějaká nervozita, nebo někdy až přílišný 
respekt k soupeřům? Jak se s tím vyrovnáváte?
 Z mého pohledu nervozita v kabině byla, ale mizí. Skoro ni-
kdo z nás předtím divizi nehrál, a tak jsme netušili, co od toho 
očekávat. Pár zápasů nám trvalo, než jsme se do toho dostali.

Pomáhá vám to, že několik hráčů včetně vás má zku-
šenosti z ligových mládežnických týmů, jako Liberec či 
Hradec Králové?
 Zkušenosti z mládežnických ligových týmů moc znát nejsou. 
Mládežnický fotbal je jiný než dospělé souboje a zkušenosti na-
víc v divizi.

Do konce podzimní části vás čekají Letohrad, Dobrovi-
ce a Dvůr Králové. Na kterého z těchto soupeřů se nej-
více těšíte?
 Nejvíce se těšíme na Dvůr Králové, dalo by se říct, že je to 
takové derby. Bude to boj (směje se), ale důležité v naší pozici 
jsou všechny tři zápasy.

Který zápas považujete tuto sezonu za váš nejlepší?
 Každý zápas, který se podaří vyhrát, je skvělý, ale konkrétně 
jeden nejlepší nemám. Zatím jsem žádný gól nedal (směje se).

Jak byste zatím dosavadní průběh sezony hodnotil?
 Dosavadní průběh sezony by určitě mohl být lepší, ale 
zklamání to není. Nejvíce nás mrzí ztráta v domácím zápase  
s Turnovem, ten se nám vůbec nepovedl.

František Ježek

PAVEL POKORNÝ,  OBRÁNCE RMSK CIDLINY NOVÝ BYDŽOV:

Nervozita v kabině byla, ale s přibývajícími zápasy mizí 

Pavel Pokorný v zápase s Velkými Hamry, který  
Cidlina 1:4 prohrála.                                        Foto: Archiv PP

Pavel Pokorný (v popředí s číslem 18) po remíze v Trutnově. 
Foto: Archiv PP
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Řešili jste někdy problém s nedostatkem hráčů?
 Skoro se mi chce napsat: „A kdo u této věkové kategorie 
tento problém neřeší….“ Ano, je to bohužel realita, v této věkové 
kategorii hráčů málo je a bohužel si nemyslím, že se to bude 
lepšit. Zrovna teď už na začátku týdne přemyslím nad tím, jak 
při počtu zraněných a vykartovaných vůbec poskládám celou 
jedenáctku.

Jak vidíte svoji budoucnost u fotbalu?
 Jak již jsem uváděl, příští sezóna by měla být završením mé 
práce s ročníkem 2005. Pak uvidím, co bude dál. Na jednu 
stranu cítím, že bych si asi potřeboval trošku odpočinout, ale  
u fotbalu jsem od malička, takže to zatím nechávám otevřené.

František Ježek
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Starší dorost Dvora Králové nad Labem neměl na začátku 
sezony žádné velké ambice a tento ročník měl sloužit spíše 
jako zkušební. Přesto se jim však v této sezoně Premier Steel 
Krajském přeboru daří takovým způsobem, že po jedenácti 
odehraných zápasech drží v tabulce třetí místo. Spokojený 
je s tím i trenér Michal Hruška, jenž přiznává obavy, které 
přihlášení této soutěže zpočátku doprovázely.       

Jak vnímáte letos kvalitu soutěže?
 Vloni jsme působili v krajské soutěži a právě kvůli kvalitě 
jsme se rozhodli přihlásit do krajského přeboru, byť s určitými 
obavami z toho, jak to zvládneme. Kvalitou soutěže jsem pří-
jemně překvapen, v horní polovině tabulky jsou opravdu silná 
mužstva a zápasy s nimi jsou pro nás velkým přínosem.

Jak hodnotíte postavení vašeho týmu v tabulce?
 Abych byl úplně upřímný, samozřejmě vím, že mám v týmu 
šikovné kluky, ale kdyby mi někdo řekl, že budeme po podzim-
ních jedenácti kolech na třetím místě, moc bych tomu nevěřil.

Jak se tedy liší oproti vašim předsezonním ambicím?
 Naší ambicí bylo hlavně to, abychom si v tomto ročníku kraj-
ský přebor vyzkoušeli, protože náš nejsilnější ročník 2005 by 
měl výkonnostně kulminovat v příští sezóně. Takže z tohoto po-
hledu je současné postavení v tabulce výrazně nad plán.

Jak ve Dvoře funguje spolupráce mezi dorostem a týmy 
mužů?
 Pokud jde o A mužstvo, tak tam je třeba vnímat velký vý-
konnostní rozdíl mezi krajským přeborem dorostu a divizí, takže 
naším cílem je spíš v dorostu připravit hráče k tomu, a výhledo-
vě mohli do kádru A mužů naskočit. To se zatím relativně daří, 
v kádru A mužů je věkově stále ještě dorostenec Filip Machač 
(ročník 2004), který před zraněním patřil do základní sestavy,  
a také loňský dorostenec Jan Zivr (ročník 2003). V jarní části loň-
ské divize pár zápasů odehrál i Tomáš Formánek (ročník 2005), 
takže ve vztahu k A mužstvu vidím spolupráci jako dobrou.  
U B mužů by kluci z dorostu mohli nastupovat častěji, než se 
tak děje.

Co by pomohlo spolupráci ještě zlepšit?
 Musíme zapracovat hlavně na lepším plánování toho, kdy 
kdo půjde hrát. Řešit to až v pátek večer po skončení tréninků 
není ideální. Osobně bych jako přínosné viděl občasné společ-
né tréninky, pomohlo by to hlavně dorostencům při jejich ak-
limatizaci na dospělý fotbal, jejich rychlost a výbušnost by na-
opak mohla být vítaným tréninkovým prvkem. Já pak musím 
zapracovat na tom, aby se mi dařilo lépe vysvětlovat klukům, 
proč je potřeba, aby za muže nastupovali častěji.

Co dělá dorostencům v přechodu do kategorie mužů 
největší problém?
 Myslím, že jsou to tři věci. Tou první je „hrubá“ fyzická síla, 
což samozřejmě u většiny dorostenců postupně přijde. Dru-
hou je pak fotbalová chytrost. Tím myslím vědět, kdy si odpo-
činout a kdy naopak zabrat, jak se správně postavit a podobně.  
A tou třetí, a asi nejdůležitější, je taktická připravenost, zejména  
pokud jde o správné posouvání a zajišťování. Na tom se snažím 
pracovat nejvíce.

MICHAL HRUŠKA, TRENÉR STARŠÍHO DOROSTU DVORA KRÁLOVÉ: 

Třetí místo jsme nečekali. V dorostu řeší 
problémy s počtem snad všichni

Michal Hruška (zadní řada vlevo) s týmem staršího dorostu 
Dvora Králové.                                           Foto: Renata Jírová

Michal Hruška si nechá-
vá možnosti ohledně své-
ho pokračování u fotbalu 
otevřené. 

Foto: Renata Jírová
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Hradec Králové – Umělá tráva Slavie Hradec v Orlické kotli-
ně byla v pondělí 17. 10. 2022 dějištěm venkovních přeborů 
výběrů Královéhradeckého KFS OFS kategorií U-13 a U-15. 
Úvodní duel Výběr OFS Hradec Králové U-13 vs. Výběr OFS 
Náchod U-13 se neuskutečnil, jelikož se náchodský tým ne-
sešel v dostatečném počtu. Hradecký kolektiv tak nakonec 
sehrál alespoň utkání mezi sebou. Druhý zápas Výběr OFS 
Hradec Králové U-15 vs. Výběr OFS Náchod U-15 se hrál již 
za umělého osvětlení a domácí tým vyhrál o pět gólů.

Výběr OFS Hradec Králové U-15 – Výběr OFS Náchod U-15 
5:0 (2:0). 
Branky domácích: Mareš, Jirout, Fikr, Jirout, Klouzek. 

Foto a text: Lubomír Douděra

Výběry OFS 
Hradec U-13 a U-15 vs. Náchod

Zemřel fotbalový trenér VLADIMÍR BOUZ 

Hradec Králové - Ve věku 79 let navždy odešel fotbalový trenér Vladimír Bouz (nar. 2. 6. 1943). 
Jako aktivní hráč kopal za kluby Baník Žacléř (1960-1962), RH Volary divizi (1962 - 1964), 
Sparta Úpice (1964-1970). Následně se věnoval trenérské činnosti v těchto klubech: žáci  
Sparta Úpice (1978-1980), DFC Slavia Hradec Králové (1998-2005), FC Olympia Hradec Krá-
lové (2007-2008) a FC Hradec Králové – Fotbalová školička při ZŠ Milady Horákové od roku 
2008.  

K největším trenérským úspěchům patří mistr republiky starších žákyň v letech 2003 a 2005. Společně 
s trenéry Fotbalové školičky a FC Hradec Králové se aktivně účastnil i pořádání 9 ročníků populárního 
turnaje hradeckých mateřských škol a podílel se na celé řadě akcí prezentujících krásy fotbalu mladé 
generaci.

Mnoho let věnoval náročné, ale krásné práci s fotbalovou mládeží. Mohli jsme ho potkat na hřištích při trénincích a utkáních děvčat z DFC 
Slavia Hradec Králové, dětí z Olympie Hradec a v posledním období zejména ve Fotbalové školičce FC Hradec Králové, působící při ZŠ  
Milady Horákové. Patřil k zakládajícím členům „Školičky“ v roce 2008, trénování a výchově malých předškoláků zasvětil téměř 14 let života. 
Pro svůj kamarádský a laskavý přístup byl mezi dětmi i trenéry velmi oblíben.

Za svoji dlouholetou práci obdržel v roce 2019 od Okresního fotbalového svazu Hradec Králové ocenění „Hradecká fotbalová osobnost“. 
Bude nám na zeleném trávníku i mimo něj velmi chybět. Čest jeho památce!

Text: Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové

SMUTNÁ ZPRÁVA

PARTNEŘI OFS Hradec Králové
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Výběr OFS Hradec Králové dívky WU-13. 
Foto: Lubomír Douděra 

Výběr OFS Trutnov dívky WU-13.
Foto: Lubomír Douděra 

Výběr OFS Náchod dívky WU-13. 
Foto: Lubomír Douděra 

V PREMIER STEEL KP staršího 
dorostu U19 se střetla mužstva 

Jaroměře a Dvora Králové. 
Foto: Z. Hrobský 

Na UMT v areálu
FC Slavia Hradec Králové 
se střetly okresní výběry 

dívek WU-13 ročníku 
narození 2010 a mladších. 

Jeden z turnajů DRANA KP starších přípravek U11 sk. B na hřišti Náchoda. Foto: Petr Reichl 




