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Kamil Kaplan
hrající trenér Kostelce nad Orlicí:
........................................................
 „Největším příjemným překvapením 
jsou výkony, výsledky a postavení na-
šeho regionálního zástupce FC Hradec 
Králové v nejvyšší soutěži. Realizační tým  
v čele s velezkušeným trenérem Mirosla-
vem Koubkem odvádí výbornou práci. 

V nejvyšší krajské soutěži je vidět větší vyrovnanost týmů a také 
pozvolný návrat diváků na stadiony, což je určitě dobře nejen pro 
kluby, hráče, ale i celý regionální fotbal.“ 

David Drozd
hráč futsalového klubu 
FK Chrudim, útočník Jiskry Hořice:
........................................................
 „Když začnu od nejvyšších soutěží, 
tak mě určitě mile překvapilo působení 
FC HK v lize. Prezentují se dobrým fotba-
lem, v tabulce jsou nad moje očekávání  
a i po odchodu Adama Vlkanovy se jim

daří. V divizi mě trochu zklamal Nový Bydžov. Myslel jsem, že 
bude mít více bodů, protože tým má kvalitní. Věřím však, že na 
jaře se mu povede o trochu lépe. V krajském přeboru je pro mě  
největším překvapením celek Rychnova, který se zas tolik nezmě-
nil od minulé sezony, ale má skvělé výsledky. V nižší soutěžích mě 
asi už nic výrazně nepřekvapilo.“  

Jiří Mašek
brankář Slavie Hradec Králové:
........................................................
 „Podzimní část sezony se mi nehod-
notí úplně dobře z pohledu našeho po-
stavení v tabulce (Slavia HK). Ale to jsme 
si zapříčinili sami tím, že naše výkony byly 
jako na houpačce. Ale to je prostě sport. 
Budeme muset v zimní přípravě poctivě

makat a bodovou ztrátu zkusíme minimalizovat. Obecně bych 
podzim shrnul tak, že mě krajský přebor bavil, protože týmy, které 
ho hrají, mají velkou kvalitu, a to je vidět i na hřišti. Všechny týmy 
mají za mě pochvalu, jak se v zápasech prezentují. Nesmím za-
pomenout i na muže v černém, kteří za mě drží vysoký standard 
(samozřejmě jsou to také jen lidi, tak občas chybu udělají). Všem 
klukům v přeboru, kteří dělají tenhle nejkrásnější sport na světě, 
přeji hlavně hodně zdraví a ať se fotbalem baví, co to půjde a dou-
fám, že se se všemi potkáme v jarní části sezóny. Sportu zdar.“

Porota složená ze stálých respondentů a zároveň osobností místního fotbalu (vždy zástupce každého z okresů) odpovídá na 
další položenou otázku. Tentokrát se redakce časopisu „Fotbal v kraji“ věnuje obecnému zhodnocení podzimní části sezony. 

Aleš Jakl
manažer pro fotbalová hřiště:
........................................................
 „Co mě nejvíce zklamalo? Asi přístup 
státu k podpoře sportu jako takového.  
V tomto směru patříme k zemím, kde stát 
podporuje sport jednoznačně nejméně. 
A tímto způsobem asi mládež spíše spor-
tovat přestane než začne, protože kluby

už mají dnes problém s financováním. Velkým překvapením je pro 
mě určitě tým Sokolu Železnice, který podává velice dobré výkony 
v 1. A třídě a pere se o postup s moji srdcovkou, Českou Skalicí.
 Jinak všem fotbalistům přeji pevné zdraví a hodně sil do jar-
ních bojů, ať už budou bojovat o postup či o sestup.“

Miloš Dvořák
bývalý trenér Trutnova:
........................................................
 „Pozitivně mě překvapil náš zástupce 
v nejvyšší soutěži, FC Hradec Králové, 
který se znovu prezentuje kvalitním fotba-
lem a pohybuje se v horní části tabulky. 
Další zástupci v ČFL, Chlumec a HK B, 
podávají dobré výkony a kdyby Chlumec

bodoval více doma, tak hrál o patra nejvyšší. V divizi dominuje Trut-
nov, Cidlina se zabydluje, horší to je se Dvorem a Náchodem. Oba 
týmy budou mít těžké jaro. Příjemné překvapení je v krajském pře-
boru a 1. A třídě, kde se usadili nováčci Solnice a Železnice, takže 
můžeme očekávat v každé soutěži zajímavé jaro.“ 
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POROTA FOTBALU V KRAJI

Jak stručně hodnotíte podzimní část sezony z pohledu regionálního fotbalu? 
Co vás překvapilo a co třeba naopak zklamalo? 

PARTNEŘI KFS

Dělejte s námi svět krásnější
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Týniště dříve hrálo krajský přebor, ale i divizi. Je to meta, 
nad kterou se dá už v nejbližší době přemýšlet? 
 Ano, tu dobu si pamatuji. Nicméně z mého pohledu není kam 
spěchat. Tým máme super, ale skok do divize je obrovský. Muselo 
by se začít více trénovat, což je s vysokým počtem vysokoškoláků 
a hráčů pracujících v denním a nočním režimu tak nějak nemožné. 
Neobešlo by se to asi ani bez angažování pár nových, zkušených 
hráčů, a to není v současnosti směr, kterým by Týniště jako klub 
chtělo směřovat.

Jak jste s podzimem spokojený z osobního hlediska?
 Musím přiznat, že by to rozhodně mohlo být lepší. Po vyve-
deném loňském ročníku jsem doufal, že na něj navážu, bohužel 
opak je pravdou a střelecky zatím velmi tápu. I tak se snažím týmu 
dát vždy vše, co je v mých silách. Poslední dobou se mi daří góly 
připravovat, tak mám radost.

Jaké máte s Týništěm plány? 
 Určitě bych rád v Týništi nějaký ten rok zůstal. Kluky mám jako 
druhou rodinu, zbožňuju domácí zápasy díky místním fans, se vše-
mi dobře vycházím a na fotbal jezdím rád. Takže nemám důvod 
nic měnit.

Co děláte mimo fotbalu? 
 Studuji práva v Brně, kde trávím většinu týdne. Pracuji  
v advokátní kanceláři, a kromě fotbalu se věnuji závodně vzpírání  
a crossfitu. Vzpírám třetí ligu za Weightlifting club Brno a v crossfitu 
se právě připravuji na prosincové závody v Českých Budějovicích.

Dominik Palm
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Krajský přebor má v letošní sezoně dva nováčky. A oba fi-
gurují v horních patrech tabulky. Skvělý přechod do vyšší 
soutěže mimo vedoucí Solnice předvádějí i fotbalisté Týniště 
nad Orlicí, kteří během čtrnácti kol nasbírali už devětadvacet 
bodů a patří jim čtvrtá příčka tabulky. Pyšný na dosavadní 
průběh nejvyšší krajské ligy může být také současný kapitán 
týmu Radek Kollár, rychlonohý záložník, jenž aktuálně těží  
i ze své fyzické přípravy. „Kromě fotbalu se také už čtyři roky 
věnuji vzpírání a crossfitu,“ prozrazuje mimo jiné pětadvace-
tiletý fotbalista.

Týništi se podzim, bez ohledu na poslední zápas, povedl 
na výbornou. Panuje spokojenost? 
 Je pravdou, že asi nikdo z nás nečekal, že po 14 odehraných 
kolech budeme na děleném třetím místě. Takže určitě spokojeni 
jsme. Jsme však lehce namlsaní a neradi prohráváme, takže ne-
hodláme přestat.

Co vám zatím krajský přebor ukázal? V čem je rozdíl? 
 Rozdíl oproti 1. A třídě je dle mého znát dost. Myslím, že letošní 
ročník je velmi kvalitní a vyrovnaný, o čem svědčí i tabulka soutě-
že. Zápasy jsou náročnější, po fotbalové stránce kvalitnější, je ale 
pravda, že ne vždy (směje se). Většina týmů chce hrát fotbal, hráči 
na hřišti jsou více důraznější a nedávají vám tolik volného prostoru.

Do vyšší soutěže jste zapadli více než dobře. Svědčí to  
o kvalitě mužstva? 
 Myslím, že už minulý ročník jsme tak nějak všichni tušili, že 
máme velice kvalitní kádr a že na krajský přebor by měl být lehce 
nad průměrem. Zatím tuto kvalitu dokazujeme a doufám, že v tom 
jen tak nepřestaneme.

Vy sám jste převzal kapitánskou pásku. Co pro vás zna-
mená? 
 Je pravdou, že kapitánskou pásku jsem po novopečeném 
tatínkovi převzal já a Josef Šreibr. Vést kluky jako kapitán v boji  
o tři body je pro mě určitě velkou ctí. Při zápasech se za tým určitě 
cítím více odpovědný, snažím se s kluky na hřišti více komunikovat 
a motivovat je.

Jaké má letos Týniště cíle? Změnily se po vydařeném pod-
zimu?
 Na začátku sezóny jsme si říkali, že takový lepší střed bude 
super. Ovšem po téměř půlce sezóny bychom chtěli určitě skončit 
v top 5. Je pravdou, že občas po vyhraném zápase někteří hráči 
pronesou glosu jako „kdo nás zastaví“ nebo „Divize je naše vize“, 
ale věřím že všichni z kluků ví, že na to je ještě čas a bůh ví, zda 
nastane. Zatím si užíváme každý zápas v přeboru.

V posledních letech jste viditelně zapracoval na své fyzic-
ké přípravě. Jak probíhala a nadále probíhá? 
 Kromě fotbalu se také už čtyři roky věnuji vzpírání a crossfitu. 
Snažím se, aby oba sporty aspoň z malé části měli přenos právě 
do fotbalových zápasů. Jednou ze skvělých výhod vzpírání je růst 
rychlosti, výbušnosti a dynamiky. V crossfitu zase sbírám vytrvalost 
v podobě intervalových tréninků nebo delších workoutů, kde se 
snažím co nejlépe pracovat s dechem.

Jaká je aktuálně atmosféra v klubu? Je fotbal v Týništi na 
vzestupu? 
 V týmu panuje určitě pohoda. Máme skvělou partu, s kterou 
plánujeme společné akce, chodíme si po trénincích a zápasech 
posedět, smějeme se, zápasy hrajeme uvolněně a bez žádného 
tlaku. Minulou sezónu do vyšší soutěže kromě A týmu postoupil 
také B tým, máme kvalitní mladé hráče, kteří se postupně začleňují 
jak do B týmu, tak i do A týmu, takže myslím, že u nás jde fotbal 
dobrým směrem.

RADEK KOLLÁR, ZÁLOŽNÍK TÝNIŠTĚ: 

Přebor? Užíváme si každý zápas. Chtěli bychom skončit v Top 5 

RADEK KOLLÁR
Narozen: 26. září 1997
Kariéra:
• 2002–2013 FC Hradec Králové
• 2013–2015 Třebeš
• 2015–2016 - návrat FC HK (juniorka)
• 2016 - Libčany, Juniorka
• 2017 - Nové Město n. M.
• 2017–2019 - Kostelec nad Orlicí
Roční pauza a posléze návrat k fotbalu do Týniště.
• 2020 – ? Týniště nad Orlicí 

Radek Kollár (v modrém) 
je v Týništi nad Orlicí 
nadmíru spokojený. 

Foto: Archiv RK 

Kollár se kromě fotbalu 
věnuje závodně také 
vzpírání a crossfitu. 

Foto: Archiv RK 
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Fotbal v Polici žije. Jaký jste si vytvořil ke klubu vztah? 
Plánujete zde setrvat delší čas? 
 Vztah ke klubu a fans jsem si vytvořil velice kladný. Užívám si 
každý zápas a vždy se snažím odevzdat maximum, což doufám je 
vidět. Výsledkem je, že končím v Polici čtvrtý rok...

Jaké máte s týmem plány a kde byste ho rád na jaře  
viděl?  
 Kvalitní zimní příprava, vhodné doplnění kádru a jaro pak uká-
že, jak jsme se připravili.

Co je pro vás jako pro trenéra klíčové? 
 Věcí je určitě více, ale vypíchnout musím jednoznačně tým. 
Mám rád, když jsme soudržní nejen na hřišti, ale i mimo něj.

Jaké jsou cíle Police v této sezoně? 
 Cíle jsme už splnili. Vítězství v pouťovém utkání, výhra v pohá-
rovém utkání na půdě Broumova, i zvládnuté utkání s Červeným 
Kostelcem. 

Plánujete v zimě nějaké výrazné posílení? 
 Určitě chceme tým vhodně doplnit, jak se nám to podaří, uká-
ží následující měsíce.

Letošní přebor je hodně vyrovnaný. Překvapilo vás něco? 
Koho tipujete na prvenství a proč? 
 Přebor letos může vyhrát více týmů, pro soutěž i lidi je to jen 
dobře. Líbila se mi hra Jaroměře, proto jsou pro mě překvapující 
její poslední ztráty.

Dominik Palm
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Aktuálně se pohybují ve středu tabulky M GROUP CZ Kraj-
ského přeboru a stále tak zůstávají mírně za očekáváním. 
Fotbalisté Police nad Metují v posledních kolech dohá-
nějí nepřesvědčivé výsledky z úvodu sezony, ve kterém 
poztráceli poměrně velkou porci bodů. K lepším výsled-
kům se snaží mužstvo nasměrovat i hrající trenér týmu, 
velezkušený brankář Libor Vacho. „Užívám si každý zápas 
a vždy se snažím odevzdat maximum,“ říká upřímně fot-
balista, jenž má zkušenosti z vyšších soutěží, když prošel  
například kluby jako Náchod, Union Cheb, Olympia HK, 
Brozany či v zahraničí  Thoi Lakatamia, Omonia Aradip-
pou. 

V posledních dvou kolech z toho bylo pro Polici šest 
bodů. Je to známka toho, že se tým zvedá? 
 Nevím, jestli se zvedáme, ale hrajeme teď kvalitní zápasy  
a doufám, že nám to ještě vydrží v samém finiši podzimu.

Před sezonou bychom Polici čekali v tabulce výše. Proč 
tomu tak není? 
 Řekl bych, že nás doběhla tréninková morálka, ale makáme 
na tom, abychom vše napravili.

V týmu bylo hodně hráčů tmavé pleti. Údajně před něko-
lika dny skončili dva z nich. Proč? 
 Ano, je to pravda, rozloučili jsme se se dvěma hráči (Desiré, 
Abena – pozn. autora). Jejich přístup a výkonnost nebyla hodna 
Spartaku Police.

Vy sám působíte v roli hrajícího trenéra. Vyhovuje vám 
tato pozice? 
 Nevím, jestli vyhovuje, ale dá se to skloubit. Mám k sobě dob-
rý realizační tým.

Kde se cítíte lépe? Na hřišti nebo už spíše v roli trenéra? 
 Na hřišti to znám spoustu let, na lavičce se to teprve učím.

V brance jste naposledy výrazně pomohl k cenné výhře 
na hřišti Chlumce. Jaký to byl zápas?
 Dost divoký. Bylo hodně šancí na obou stranách. Proto i cel-
kem kuriózní výsledek 0:1. Tělo mě ještě dnes bolí, to se vám 
jako trenérovi nestane (směje se). 

LIBOR VACHO, HRAJÍCÍ TRENÉR POLICE: 

LIBOR VACHO
Narozen: 10. června 1982 v Náchodě
Hráčská kariéra:
• SK Náchod • FK Náchod - Deštné - postup do ČFL
• Union Cheb • Olympia HK • Sokol Brozany 
• Thoi Lakatamia • Omonia Aradippou 
• FK Náchod • Sokol Brozany - postup ČFL 
• Provodov • Velké Poříčí - postup do 1. A třídy 
• Spartak Police - postup do krajského přeboru. 
Trenérská kariéra: 
Dlouhodobě trenér brankářů v FK Náchod, 
asistent u mužů FK Náchod, trenér můžu Police n. M. 

Libor Vacho nastoupil coby hrající trenér i do utkání v Hořicích. 
Foto: Jaroslav Laušman 

Vacho likviduje šanci hořického útočníka Pečenky. 
Foto: Jaroslav Laušman

Na hřišti to znám spoustu let, na lavičce se 
to teprve učím. Přes zimu chceme tým doplnit
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Fotbalový stadion v Trutnově.                        Foto: Archiv klubu 

S příchodem nového soutěžního ročníku 2022/2023 naše 
redakce spustila novou rubriku s názvem Představujeme 
klub. Dalším klubem, kterému se budeme věnovat, je MFK 
Trutnov. V dospělé kategorii tradiční účastník Divize C, 
jenž je aktuálně nejlepším celkem mezi regionálními muž-
stvy v republikové soutěži. 

HISTORIE
 Klub byl založen v roce 1921 jako Sportovní kroužek Trutnov, 
o rok později byl název pozměněn na Sportovní klub. V prvních 
letech existence klub působil pouze v nižších oblastních sou-
těžích. Od třicátých let pod jménem SK Slavoj Trutnov, bez vý-
raznějších úspěchů. Po roce 1949 v rámci kolektivizace sportu  
v zemi změnil jméno na DSO Konzum Trutnov a následně na 
TJ Lokomotiva Trutnov. Od roku 1962 se hrála převážně Divize,  
v sezoně 96/97 dokonce i Česká fotbalová liga. V roce 2003 se se-
stoupilo do Krajského přeboru a po třech letech se opět slavil po-
stup do divizních vod. Situace s postupem do divize a následným 
pádem se opakuje až do roku 2012, kdy sloučením FK Trutnov  
a SK Horní Staré Město vzniká nový klub MFK Trutnov s výkonnou 
radou ve složení: Mečíř Martin Bc. – předseda, Mgr. Ticháček Jiří 
– ekonomický manažer, Bednařík Eduard – sportovní manažer, 
Kozák Petr Ing. – hospodář, Matěna Zdeněk – tajemník, Brejcha 
Petr – organizační pracovník.
 V srpnu roku 2014 došlo k rekonstrukci přírodní trávy v 
hodnotě cca. 7mil Kč. Dalším milníkem v historii klubu byl čer-
ven 2017, kdy byl valnou hromadou zvolen současný předseda 
Zdeněk Matěna, a obměnili se někteří členové výkonného výbo-
ru. V říjnu 2019 se rekonstrukce ve výši cca 9,5 mil. Kč dočkala  
i umělá plocha.
 V září letošního roku proběhla VVH a od té doby pracuje 
VV ve složení Matěna Zdeněk – předseda, Fiebingerová Veroni-
ka – tajemnice, Ticháček Jiří – ek. manažer, Zieris Petr – sport. 
manažer a Matějka Pavel ml., Mikulecký Pavel, Přívratský Michal  
– členové VV. 

STADION
 MFK Trutnov využívá dva stadiony – hlavní stadion v Trutnově, 
kde se nachází přírodní tráva a UMT a areál SK Horní Staré Měs-
to. Oba areály jsou majetkem města, které se stará o jejich provoz 
a údržbu.

SOUČASNOST
 V současné době hraje A mužstvo fotbalového klubu MFK 
Trutnov divizi C a B mužstvo je účastníkem 1. A třídy Královéhra-
deckého kraje. Dorostenecké týmy U19 a U17 hrají dorostenec-
kou divizi, starší žáci U15 a U14 též divizi a mladší žáci U13 a U12 
žákovskou ligu.
 Starší přípravka hraje KP a její mladší ročník OP. Stejné soutě-
že hraje i mladší přípravka. Dále klub má dívčí týmy – dorostenky 
WU18 působí ve 2. lize, mladší žákyně též ve 2. lize. Starší pří-
pravka dívek je zapojena do soutěže OP SP. Klub MFK Trutnov 
má v současnosti 363 členů.

SLAVNÍ HRÁČI
Reprezentanti: Zmatlík (Sparta), Metelka (Prostějov)
Jeden z prvních trenérů 1. třídy ČSR, p. Smetánka.

Z novodobé historie v Trutnově působili hráči jako: 
Šindelář, Škoda, Vaniš, Dvořák M., Gábrle J., Míl, Kruliš. 
První fotbalové krůčky zde udělali např. Rudolf Skácel 
(Panathinaikos, Hearts, Southampton, Hertha), 
Matula (Liberec, Teplice), Blažek (Liberec, Slavia), 
Kraus (Hradec, Zlín, Most, Tegu), Jiroušek (Jablonec, Hradec). 

PŘEDSTAVUJEME KLUB – MFK TRUTNOV

Vydařený podzim „A“ týmu, zájem malých 
fotbalistů i chybějící trenéři 

Předsedou klubu MFK Trutnov je v posledních  
letech pan Zdeněk Matěna. Položili jsme mu pár 
otázek.

Jak jste v klubu spokojeni s podzimní částí sezo-
ny?
 Hodnocení podzimní části sezony je pro nás příjemné.  
A tým si vede velmi dobře v divizi. Nový realizační tým ve slo-
žení Vladimír Marks, Petr Čech, Petr Kobos a Petr Brejcha 
úspěšně navázal na výbornou práci Miloše Dvořáka, Míry 
Hejny a Oldy Hanuše, kterou pro MFK Trutnov odváděli ce-
lých deset sezon. Díky jim za to. Mládežnické týmy si ve svých 
soutěžích vedou docela obstojně. Některé kategorie lépe,  
některé hůře.

Která pozitiva byste vypíchl a na čem naopak bude 
třeba pro jarní část z vašeho pohledu nejvíce za-
pracovat?
 Kromě dobrých sportovních výsledků je pozitivní i zájem 
malých fotbalistů a fotbalistek o zapojení se do přípravy v MFK 
Trutnov. Bohužel nám však chybí trenéři u těch nejmladších 
kategorií. Během zimní přestávky se musíme věnovat získá-
ní nových trenérů, kteří by pomohli s výchovou těchto hráčů.  
Z ekonomického hlediska se musíme pokusit sehnat hlavního 
sponzora.

Překvapilo vás na podzim něco?
 Umístění FK Náchod v divizi a první místo SK Solnice  
v krajském přeboru.

Dominik Palm

ZDENĚK MATĚNA
Narozen: 1. června 1963 
Hráč: SK Horní Staré Město, 
Horní Maršov, vojna – Planá u Mar. Lázní
Funkcionář: 
1997–2012 člen - VV a následně sekretář oddílu kopané 
při SK Horní Staré Město, 
2006–2012 - sekretář a následně předseda FKM Úpa, 
2012–2017 - sekretář MFK Trutnov, 
2017– doposud - předseda a sekretář MFK Trutnov. 



V klubu působí ve vysoké funkci již osmnáct let. Až v minulé se-
zoně se ale dočkal opravdové parády. FC Hradec Králové totiž 
mezi tuzemskou fotbalovou elitou obsadil konečné šesté místo, 
čímž zaznamenal nejvydařenější sezonu od roku 1963. „Jsme 
za to moc rádi, ale zároveň jsme pořád na špičkách. Ve fotba-
le je sláva pomíjivá,“ uvědomuje si generální manažer klubu  
Ing. Richard Jukl. Jak hodnotí podzimní část z pohledu neprofe-
sionálního fotbalu?

Co říkáte na neprofesionální fotbal v regionu po polovině se-
zony?  
 Když to vezmu od ČFL, tak myslím, že účastníci z našeho regio-
nu, tedy my a Chlumec nad Cidlinou, mohou být spokojeni. My jako 
Hradec Králové určitě spokojení jsme. Máme v kádru  mladé klu-
ky, kteří se učí náročnou soutěž. ČFL a její dosavadní průběh splňu-
je všechny parametry, které jsme si nastavili a které čekáme. Chlu-
mec je nadmíru úspěšný a kdyby zvládal lépe domácí zápasy, mohl 
být ještě výš. Nutno však říci, že s tím kvalitním materiálem, který má, 
se asi jinde ani pohybovat nemohl. V divizi to je trochu rozporupl-
nější. Dole máme teď Náchod se Dvorem Králové. Zejména v Ná-
chodě jsem to moc nepředpokládal. Bydžov jako nováček asi spo-
kojený bude. Pozitivní výsledky má Trutnov, který se ustálil v divizi  
a je to vidět. 

Jaký názor máte na krajský přebor, 
který je letos velmi vyrovnaný? 
 Souhlasím. I když přece jenom se 
to trošku dělí na vršek a spodek. Vrch-
labí a Kostelec jsou v suterénu tabulky 
odstřižení. Černý kůň byla už před se-
zonou Solnice a svoji pozici potvrzuje. 
Překvapení do plusu je pro mě určitě 
Rychnov. Je vidět, že to tady chlapi 
včetně mládeže uchopili dobře a vrací 
se do kolejí, kde byli před x lety. Rych-
nov je velký okres, má solidní zázemí. 
Nečekal jsem takové výsledky od Týni-
ště, jemuž se výborně daří. Samozřej-
mě ambice má hradecká Slavia, která 
to ještě určitě nevzdá a může jít výš. 

Co říkáte na fakt, že „sešívání“ jasně vyhlásili jako cíl postup  
do divize?  
 Takové jasné cíle jsou většinou tak trochu kontraproduktivní. Ně-
kdy zkrátka nejde poručit větru,  dešti a vstupuje do toho spousta 
faktorů. Nepovede se jeden, dva zápasy a psychika je rázem dole. 
Na druhou stranu má Slavia kvalitní mužstvo a uvidíme, co se stane 
na jaře. Solnice zatím potvrzuje to, co jsem od ní čekal, když jsem 
pozoroval skladbu týmu. Ti to zvládají zatím velmi dobře.

Do jak velké míry stíháte sledovat fotbal v nižších soutěžích? 
 Vzhledem k tomu, že toho času moc není, tak samozřejmě sleduji 
hlavně naše týmy. Viděl jsem jedno utkání krajského přeboru, divizi 
bohužel žádnou. Jinak ale každý víkend pozoruji výsledky, sestavy, 
přičemž samozřejmě hlavně týmy z našeho regionu. 

Jaký je podle vás současný stav mládeže v našem regionu? 
 Za mě jen ten stav trochu alarmující. Neblaze do něj vstoupil  
i covid. Ty dva roky covidu s tou mládežnickou základnou, hlavně 
objemově a výsledkově, hodně zamávaly. Vidíme to i u nás, kdy nám 
v posledních dvou stropových ročnících skončilo deset hráčů, což je 
hrozně moc a strašně těžko se to nahrazuje. Je potřeba to zastavit  
a nejen v jednotlivých klubech, ale hlavně celoplošně. Pokud totiž ne-
bude podpora mládežnického sportu podchycena už od vrchu – tzn. 
od ministerstva, Národní sportovní agentury a státu jako takového, 
tak nás to časem může doběhnout a nastane velký problém. Je po-

třeba tu mládež z fotbalového dění nevyjímat. Každý ví, že domeček 
se staví od základů...

Sledujete jako klub nižší soutěže? Dokáže si v nich FC Hradec 
Králové najít hráče, kteří budou mít přínos pro velký klub? 
 Můj apel na skautský tým je, aby se díval i do nižších soutěží, 
protože si myslím, že se tam dají najít vhodné tipy. Když je kluk v šest-
nácti, sedmnácti letech schopný hrát divizi nebo krajský přebor, tak je 
to určitě nadstandardní hráč, kterého je potřeba sledovat a případně 
přivést. Pak je to ale složitější vzhledem ke škole, rodinnému zázemí, 
kde mají ti kluci nějaký zaběhlý režim. 

Vzpomeňme například Adama Vlkanovu, který zamířil na vr-
chol také z nižších soutěží.
 Ano. Adam je zrovna jeden z příkladů, který jako mladý hrál kraj-
ský přebor, divizi, potažmo třetí ligu a odtud se rekrutoval. Teď se ty 
podmínky bohužel mění a troufám si říct, že těch hráčů bude méně  
a méně.

Pojďme k výkonům Votroků v nejvyšší soutěži. Jak si to sou-
časné postavení týmu vlastně užíváte? 
 Já bych to nenazval slovem užívám, my jsme za to samozřejmě 
rádi, ale zároveň jsme pořád na špičkách. Ve fotbale je ta sláva po-
míjivá. My jsme byli rádi za loňské šesté místo a šli jsme s velkou 
obavou a pokorou do dalšího ročníku. Na začátku jsme pustili dva 
hráče, i když na začátku jsme chtěli pustit jen jednoho. Start se nám 
povedl, podzim jsme zvládli, byť jsme ještě uvolnili Adama Vlkanovu, 
vlastně nejklíčovějšího hráče. Podzim musíme hodnotit kladně, kro-
mě zápasu s Pardubicemi, ten nás hodně mrzí, jelikož bodový zisk by 
nás katapultoval do nejvyšších pater. Máme aktuálně 23 bodů, zápas 
před námi. Pokud bychom zvládli Slovácko, tak budeme nadmíru 
spokojení.

Nemohu se nezeptat na výstavbu nového stadionu v Hradci  
Králové. Jde vše podle plánu? 
 Tak to je druhá vizitka našeho královéhradeckého fotbalu, na kte-
rou doufejme budeme všichni hrdí a pyšní, byť jsme čekali dlouhá 
léta. Výstavba stadionu běží podle plánu, stadion by měl být hotov  
a předán k 30. 6. 2023. Myslím si, že až to všichni fanoušci uvidí, tak 
budou hrdí na to, že patří do našeho regionu.

Co čekáte od jarní části sezony z pohledu neprofesionálního  
fotbalu?
 Čekám tuhé boje. Důležité bude, jak jarní boje zvládnou týmy v divizi, 
protože by nebylo dobré, aby dvě nebo dokonce tři mužstva sestoupila.  
V přeboru čekám boj o špici. Slavie určitě neřekla poslední slovo, 
na špici je Rychnov, Solnice. Já bych byl hlavně rád, aby si fotbal  
v Královéhradeckém kraji udržel tu laťku, třeba se ještě zvedl a i díky 
stadionu v Hradci náš region ještě zesílil v celorepublikovém vnímání.  

Dominik Palm

ING. RICHARD JUKL, GENERÁLNÍ MANAŽER FC HRADEC KRÁLOVÉ: 
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Přál bych si, aby si královéhradecký fotbal 
udržel laťku. Na jaře čekám tuhé boje 

REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINYFOTBAL V KRAJI

Generální manažer 
FC Hradec Králové 
Ing. Richard Jukl. 

Budoucí fotbalový stadion v Hradci Králové.    Foto: Deník
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Vrchlabský fotbalový areál Vejsplachy hostil v pátek 28. října 
turnaj výběrů OFS U17, první kolo memoriálu Josefa Šura-
la. První polovina turnaje probíhala za velké mlhy, v závěru 
naopak již vysvitlo i sluníčko. Čtyři utkání byla sehrána na 
výborně připraveném trávníku hlavního hřiště, šest poté na 
neméně kvalitním trávníku umělém. Zaslouženým vítězem 
prvního kola se stal výběr OFS Rychnov, který podal nejvy-
rovnanější výkony a ve čtyřech utkáních ztratil pouze dva 
body. 

 Překvapením je určitě druhé místo domácího trutnovského vý-
běru, nutno ovšem dodat, že naprosto zasloužené. Určitě na více 
myslel výběr OFS Hradec Králové, kterému nepomohl k více jak 
šesti bodům ani osmigólový kanonýr Černilova Jakub Taclík. Na 
jaře bude stále ve hře o nejvyšší příčky i čtvrtý OFS Náchod, který 
první utkání vysoko vyhrál, druhé vysoko prohrál a v závěrečných 
dvou hrál bez branek. Nedařilo se výběru OFS Jičín, který všech-
na svá utkání prohrál, paradoxně nejméně však s celkově prvním 
OFS Rychnov.

 Turnaj bohužel neměl celkově takovou sportovní úroveň jako  
v minulém roce, kdy se ve Vrchlabí hrálo první kolo rovněž.  
Několik nominovaných hráčů dalo přednost jiným aktivitám  
a svým trenérům se na poslední chvíli omluvilo.

Memoriál Josefa Šurala – venkovní přebory OFS U17

OFS Jičín

OFS Trutnov

OFS Rychnov

MLÁDEŽ

Výsledky:
OFS Trutnov – OFS Jičín ............................. 2 : 0 
Branky: Jiří Brzák 2

OFS Hradec Králové – OFS Náchod ........... 5 : 1 
Branky: Jakub Taclík 4, 
Adam Podubecký - David Pilc

OFS Jičín – OFS Náchod .............................. 0 : 4
Branky: Zdeněk Dubský 2, Ondřej Turek 2

OFS Trutnov – OFS Rychnov n. K. ................ 2 : 4
Branky: Dominik Šulitka, 
Jiří Brzák – Erik Fiala, Samuel Brož, 
Rudolf Petruščák, Tomáš Hodný

OFS Hradec Králové – OFS Rychnov n. K. ..... 1 : 3
Branky: Josef Vojáček – Jiří Šťovíček 2, 
Michael Šreibr

OFS Trutnov – OFS Náchod .......................... 0 : 0

OFS Hradec Králové – OFS Trutnov ............... 1 : 2
Branky: Jakub Taclík – Jiří Brzák, Dominik Šulitka

OFS Jičín – OFS Rychnov n. K. ..................... 1 : 2
Branky: Daniel Čeřovský – Jiří Šťovíček 2

OFS Rychnov n.K. – OFS Náchod ................. 0 : 0

OFS Hradec Králové – OFS Jičín .................. 6 : 0
Branky: Jakub Taclík 3, Jakub Šanda 3

Tabulka po 1. kole:
1. OFS Rychnov n. K.  9 : 4  10
2. OFS Trutnov   6 : 5    7
3. OFS Hradec Králové     13 : 6    6
4. OFS Náchod                    5 : 5   5
5. OFS Jičín  1 : 13   0

Zdroj: Tomáš Navrátil, ředitel turnaje
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OFS Náchod

 Všech deset utkání, která se hrála 1x35 minut, bez problé-
mů odřídila šestice trutnovských rozhodčích - Roman Nývlt, David  
Beránek, Marek Pilný, Roman Chleborád, Pavel Paradi a Josef Petrů. 
Turnaj bude pokračovat druhým kolem na jaře 2022, o pořadateli 
bude rozhodnuto později. Poté proběhne celkové vyhodnocení, tedy 
celkového pořadí, vyhlášení nejlepšího střelce, hráče a brankáře.

 Poděkování patří nejen všem účastníkům turnaje, ale i hlavní-
mu pořadateli Aleši Zahálkovi a klubu FC Vrchlabí. Velké poděko-
vání ale patří zejména prezidentovi FC Vrchlabí Tomáši Hladíkovi, 
který věnoval všem hráčům, členům realizačních týmů a rozhod-
čím sponzorsky výborný teplý oběd zdarma. 

OFS Hradec

Hrací víkendy:
Základní skupiny 4–5. 2., 11–12. 2., 18.–19. 2. 2023
Semifinále 25.–26. 2. 2023
Finále 4.–5. 3. 2023 

 Ihned po ukončení podzimní části budou týmy ve všech kate-
goriích nasazeny do jednotlivých skupin, na webu khfotbal bude 
zveřejněn rozpis zápasů včetně UMT, kde se bude hrát, přesné 
termíny jednotlivých utkání ve skupinách budou určeny na zákla-
dě obsazenosti UMT. 
 Po odehrání základních skupin budou nasazeny dvojice do 
semifinále a budou určeny termíny a UMT, po odehrání semifi-
nálových utkání budou ihned zveřejněny přesné termíny a místa 
finálových zápasů.
 Ve všech kategoriích je povoleno opakované střídání. Vzhle-
dem k probíhajícím jednáním o přestupech hráči startují na 
soupisku potvrzenou mateřským klubem. Hráči, kteří startují 
na „zkoušku“, nebo doposud nemají vyřízený přestup, mohou 
startovat pouze s písemným souhlasem mateřského klubu. Zá-
pisy o utkání se nepíší, povinnost napsat Zápis o utkání vzniká 
pouze v případě zranění hráče. Všechna utkání budou vložena  
na khfotbal.cz, do IS FAČR utkání vložena nebudou.

Zdroj: Tomáš Navrátil, KM

V zimní přestávce před startem jarní části sezony jsou na 
programu Zimní poháry mládeže v kategoriích U19, U17  
a U15. A jaký bude systém? V každé kategorii bude nasaze-
no dvanáct týmů do čtyř tříčlenných skupin, vítězové skupin 
pak postoupí do semifinále, vítězové semifinále si to rozdají 
ve finále o vítěze zimního poháru, poražení naopak již hrát 
o třetí místo nebudou. Celý pohár bude sehrán v zimních 
měsících na UMT. Odpadnou tak jarní vyřazovací utkání na 
přírodních trávnících a závěrečné finálové turnaje. 
 
Nasazení do skupin dle umístění po podzimní části, atrakti-
vity a regionálnosti:
U19 - prvních osm týmů z KP + první čtyři týmy z KS. Před po-
sledním podzimním kolem mají jistotu pohárů z KP Cidlina“B“, 
Jičín, Rychnov, Dvůr Králové, Jaroměř, Nový Hradec“A“ a Vrchla-
bí, z KS poté Červený Kostelec, Stěžery a Nové Město, o posled-
ním postupujícím z KP i KS se rozhodne v posledním podzimním 
kole.

U17 - prvních osm ze skupiny „A“ + první čtyři „Hradečáci“ ze 
skupiny „B“ (pardubická mužstva hrát poháry nebudou). Před 
posledním podzimním kolem mají jistotu pohárů ze skupiny „A“ 
Lánov, Lhota pod Libčany, Vrchlabí, Hořice a Nová Paka, ze sku-
piny „B“ poté Kostelec/Častolovice, Dobruška/Opočno a Česká 
Skalice, o zbývajících postupujících rozhodne poslední podzimní 
kolo.

U15 - prvních šest ze skupiny „A“ + prvních šest ze skupiny „B“. 
Před posledním podzimním kolem mají jistotu pohárů ze skupiny 
„A“ Vrchlabí, Chlumec/Cidlina“B“, Smiřice/Černilov, Nový HK/
Vysoká a Nová Paka/Stará Paka, ze skupiny „B“ poté Dobruška/
Opočno, Solnice/Černíkovice, Broumov a Nové Město, o zbývají-
cích postupujících rozhodne poslední podzimní kolo.

Zimní poháry mládeže U19, U17 a U15. 
V sezoně 2022/2023 podle nového herního modelu



FOTBAL V KRAJI

Ačkoliv fotbalisté Roudnice v AM Gnol 1. A třídě v tabulce drží 
čtvrté místo, spokojeni být rozhodně nemohou. Před sezo-
nou si jako cíl vytyčili postup do krajského přeboru a útočník  
Tomáš Kučera slibuje, že na jaře se v tomto směru nic měnit ne-
bude. Několik zápasů si ale bude muset Roudnice poradit bez 
něj, jelikož v zápase s Novým Městem nad Metují slovně napadl 
rozhodčího a vysloužil si za to trest od disciplinární komise.   

Jak se vám nyní pohlíží na tabulku?
 Rozhodně to není tak, jak jsme chtěli, a myslím, že můžu mlu-
vit za celý tým.

Chtěli jste před sezonou víc než čtvrté místo po podzi-
mu?
 Před začátkem sezóny jsme si jasně stanovili cíle a se čtvrtým 
místem nejsme spokojeni.

Co vaše gólové příspěvky? S těmi spokojenost panuje?
 Nejsem typ hráče, který by hrál na góly a bral vše na sebe. Na-
opak se snažím být týmový a chystat šance spoluhráčům. Leckdy 
mám větší radost z povedené asistence než ze samotného gólu. 
Co se vstřelených gólů týče, dá se říci, že jsem relativně spokojen.

Mohlo být gólů více?
 Snažím se proměňovat vše, do čeho 
se dostanu, ale jak říkám v Roudnici, kdy-
bych dával všechno, nehraju tady.

V zápase s Novým Městem nad Me-
tují, který jste nakonec vyhráli na 
penalty, jste byl vyloučen. Co se na 
hřišti odehrálo? 
 Zápas se od začátku vyvíjel tak nějak 
zvláštně, co se týče verdiktů sudích. Byli 
jsme svědky otočených autových vhazo-
vání, faulů, které nebyly na naší straně 
pískány a celé to postupně s přibývajícími 
minutami gradovalo. Když hlavní sudí ne-
posoudí jasné zákroky ve vápně jako faul 
a vy místo dvou pokutových kopů musíte 
sklopit uši a nechat to být, je to pro hráče 
nelehký úkol. Bohužel se nejednalo pou-
ze o dvě situace, ale dělo se to v podstatě 
celý zápas. Pokračujte. Kdo mě zná, tak 
ví, že jsem klidný člověk, který naopak 
vždy své spoluhráče uklidňuje, aby drželi 

jazyk za zuby, protože to v závěru nemá smysl a může to uškodit 
týmu v podobě vyloučení a oslabení. Bohužel, jsme jen lidi a při-
bývajícími minutami a dalšími za mě nepochopitelnými rozhodnu-
tími hlavního sudího to ve mně bouchlo a problém byl na světě.

Uvědomujete si zpětně vaše jednání? 
 Toto jednání by se nemělo u hráčů dít a jsem si toho plně 
vědom. Na druhou stranu by se mělo hledět na to, co tomu před-
cházelo – opakovaně špatné rozhodování rozhodčích, kteří by za 
to měli nést také trest a ne, že se to bude přehlížet a pykat budou 
jen hráči za to, že řeknou pravdu.

Několik minut před vámi byl s červenou kartou ze hřiště 
vyprovozen také váš spoluhráč. Dokládá to vyhrocenost 
tohoto zápasu?
 Nemyslím si, že by byl zápas nějak extra vyhrocený. Když na 
jedné straně je pískáno i to, co tam není a na druhé nic, prostě se 
hraje špatně a člověk s tím nic neudělá. Ta bezmoc, kterou v tu 

chvíli máte, je šílená. Z toho v závěru vzniklo to, co vzniklo.

Za tu červenou kartu jste od disciplinární komise obdržel 
pětizápasový trest. Souhlasíte s verdiktem komise?
 S verdiktem komise rozhodně nesouhlasím já, ani celé vedení 
SK Roudnice. Byli jsme svědky několika zápasů, kde zaznívaly 
mnohem horší věci a tresty nebyly uděleny ani karetně. Tohle je 
jedno velké téma, o kterém by se mělo více mluvit. Když je na 
zápase delegát, vše proběhne relativně v pořádku bez nějakých 
větších chyb a excesů. Když ale na zápase delegát chybí, je to 
jeden velký chaos a rozhodčí mají pocit, že mohou vše, viz zápas 
s Novým Městem. Neříkám, že to, co jsem sudímu řekl, je v pořád-
ku. Je ale potřeba si uvědomit, na základě čeho jsem to řekl.

Co budete muset udělat proto, aby se na jaře podobné 
incidenty nestávaly? 
 Řekl bych, že tohle není otázka pro mě jako hráče jako spíše 
pro rozhodčí.

Jaké cíle si dáváte pro jarní část sezony?
 Cíle na jaro jsou stejné jako doposud – postup. Uděláme pro 
to vše, co bude v našich silách.

Kdo ze soupeřů vás na podzim nejvíce překvapil? 
 Asi není tým, který by mě nějak extra překvapil svým herním 
výkonem, soutěž je letos dost vyrovnaná a myslím, že zaváhat 
může každý s každým. 

František Ježek
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TOMÁŠ KUČERA, ÚTOČNÍK ROUDNICE:

Pět zápasů kvůli chybám rozhodčího? 
V jiných zápasech zaznívaly daleko horší věci

Tomáš Kučera (ve žlutém) má s Roudnicí jediný cíl – po-
stup.                                      Foto: Zdeněk Zasadil

Tomáš Kučera (v bílém) je důležitým členem sestavy Roud-
nice.                                            Foto: Libor Pavlíček
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„Spousta hráčů z Nové Paky hrála nebo pochází ze Staré Paky 
a naopak,“ vysvětluje, Ondřej Janouch, proč je zápas mezi tě-
mito dvěma týmy tak výjimečný. Ve skupině A JAKO 1. B třídy 
tento souboj naposledy vyhrála domácí Nová Paka 4:2. Jak ve-
lezkušený hráč se zkušenostmi z vyšších soutěží hodnotí pod-
zimní část sezony? 

Ondřeji, v zápase se Starou Pakou jste dostal dvě žluté 
karty. Bylo to způsobeno vyhroceností zápasu?
 Derby bylo „vyšperkované“ (směje se), bohužel jsem se ne-
chal strhnout atmosférou a vypjatostí zápasu.

Berete tedy střety se Starou Pakou jako derby. Co to pro 
vás a pro fanoušky znamená? 
 Určitě je to derby s velkým D. Už jenom proto, že spousta hrá-
čů z Nové Paky hrála nebo pochází ze Staré Paky a naopak. Je to 
svátek fotbalu, a to jak pro hráče, tak pro diváky, kterých se sejde 
několikanásobně více, než je běžné. Kromě bodů se hraje hlavně 
o prestiž.

Jak se těšíte na jarní střet ve Staré Pace? 
 Samozřejmě, že těším a jelikož se jedná o předposlední kolo, 
mohlo by hezké počasí přilákat ještě více diváků. I když bude tře-
ba soutěž už rozhodnutá, určitě bude o co hrát.

Po podzimu vám patří čtvrté místo. Jak se vám na tabul-
ku pohlíží?
  Tabulka je velice vyrovnaná, samozřejmě jsme chtěli o nějaký 
ten bodík více, ale umístění blízko špičky bereme.

Jak jako kapitán hodnotíte výkony týmu v podzimní části? 
 Myslím, že jsme odehráli hodně dobrých zápasů, ale v několi-
ka zápasech jsme propadli, což bychom měli zlepšit. Bohužel nás 
limitují častá zranění a šíře kádru.

Jaký soupeř pro vás byl nejtěžší? 
 Nejtěžší a fotbalově nejlepší bylo asi béčko Dvora Králové, kte-
ré se prezentovalo dobrým kombinačním a běhavým fotbalem. 
Zápas nahoru, dolů, který jsme se štěstím vyhráli 1:0.

Co přes zimu budete nejvíce trénovat? 
 Jednoznačně musíme nabrat fyzičku.

Máte naplánované nějaké zimní soustředění?
 Vzhledem k pracovnímu a studentskému vytížení všech kluků 

se budeme připravovat klasicky v domácích podmínkách.

Sám máte divizní zkušenosti ze Dvora Králové či Nového 
Bydžova. Potkáváte se aspoň občas v 1. B třídě s hráči, se 
kterými jste se střetl v republikové soutěži? 
 Ano, asi pouze s výjimkou Rudníku je v každém týmu B třídy 
někdo, s kým nebo proti němuž jsem hrál. Je to fajn se takhle 
jednou za čas potkat.

Jak jste se do Nové Paky dostal? 
 Před lety jsem kvůli pracovnímu a rodinnému vytížení už 
nestíhal trénovat a hrát ve vyšší soutěži, fotbal jsem chtěl hrát, ale  
v nižší soutěži a tenkrát mě oslovil můj kamarád Jirka Poděbrad-
ský, který dělal hrajícího trenéra, jestli nechci jít do Paky. Tak už  
v Pace hraju pátou sezonu.

Dokážete si výhledově představit, že by se v Nové Pace 
hrál fotbal i na vyšší úrovni než v 1. B třídě? 
 Pokud se stabilizuje personální otázka týmu, popřípadě vhod-
ně doplní, může se v Pace hrát vyšší soutěž. Podmínky pro to 
rozhodně jsou. 

František Ježek

ONDŘEJ JANOUCH, KAPITÁN NOVÉ PAKY:

Se Starou Pakou je to derby s velkým D

Janouch (v modrém) v divizním zápase za Dvůr Králové proti 
Kutné Hoře.                                                               Foto: svoboda.info

Janouch (v červeném) v dresu Dvora Králové v obležení čáslav-
ských hráčů.                                                               Foto: svoboda.info

Už v dresu Nové 
Paky si Janouch 
(ve žlutém) zahrál 
proti rezervě Dvora. 

Foto: Deník
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V čem spolupráce obou klubů vlastně spočívá? 
 V současné době se jedná samozřejmě o to, že zde hrají hráči, 
kteří se v posledních letech neprosadili do ,,A“ týmu Jaroměře. 
Další forma spolupráce spočívá aktuálně v souklubí v týmu starší 
přípravky. Určitě se pak nebráníme rozšíření spolupráce v dalších 
sezónách. 

Budete chtít v této spolupráci pokračovat i nadále? 
 Určitě ano, je to pro nás priorita! 

Jaké máte plány s fotbalem ve Velichovkách do budouc-
na? 
 Myslím, že budoucnost velichovského fotbalu je nastavená 
tím nejlepším možným způsobem a budu se snažit tento trend 
udržet. A moje přání je, aby prostě všechny, ať už od diváků, včet-
ně našeho výtečného fanklubu, hráčů a samozřejmě i činovníku 
klubu, ta naše kopaná nadále bavila jako doposud. 

Dominik Palm 
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Je předsedou klubu a zároveň místostarostou obce. Fot-
balový nadšenec Zdeněk Šedivec musí být s účinkováním 
svého klubu v podzimní části sezony spokojen. TJ Veli-
chovky se v minulé sezoně po šestatřiceti letech probojo-
valy do krajské soutěže a a co víc, v JAKO 1. B třídě sku-
piny B zaujaly po polovině sezony čtvrté místo. „Důležitá  
je spolupráce s Jaroměří,“ zdůrazňuje šéf klubu, jemuž na 
obecním úřadě z pozici starosty „šéfuje“ Jiří Lebedinský, 
aktuálně trenér mužstva mužů. 

Zdeňku, Velichovky se po dlouhých letech vrátily do 
krajské soutěže. Jak si to užíváte? 
 Užívám si to hodně. Jsem rád, že u toho můžu být, ale přede-
vším je to vyvrcholení práce, která se tady v minulých letech vyko-
nala a na které se podílelo hodně lidí kolem fotbalu, ať už členové 
výboru nebo spousta dalších, kteří zkrátka ten velichovský fotbal 
mají rádi. 

Vy jste předsedou oddílu, místostarostou obce Veli-
chovky a rovněž i partnerem KFS KHK. Jak dobře se to 
dá vše skloubit dohromady? 
 Myslím si, že obě funkce mají hodně společného, je to práce 
s lidmi, a ta mě baví. Ale hodnocení bych nechal na jiných. Co se 
týče partnerství s KFS KHK, tak je to zase o lidech. Když je v nich 
důvěra, tak proč jim nepomoci jakýmkoliv způsobem.

Když jste nositelem zmiňovaných funkcí, dalo by se  
s nadsázkou říci, že fotbal musí být aktuálně ve Veli-
chovkách priorita? 
 To může po postupu tak trochu vypadat, ale je tady spousta 
ostatních spolků, které mají také za sebou plno práce, jsou úspěš-
ní a viditelní, např. SDH Velichovky a SDH Hustířany. 

Je toho důkazem i třeba kvalita hřiště, které je aktuálně 
dle ohlasů jedno z nejlepších v kraji? 
 No, co se týká hřiště, tak to je na dlouhý příběh. Strašně moc 
pomohlo vybudování vrtu na užitkovou vodu. To je základ, protože 
bez vody to nelze a kropit trávník pitnou vodou je v dnešní době 
nemyslitelné. Díky pomoci OÚ, který zakoupil vřetenovou sekačku 
a zajišťuje údržbu a hnojení, to jde líp. 

Trenérem Velichovek je starosta obce a člen VV KFS,  
p. Jiří Lebedinský. Jaké to je řešit spolu celý den pra-
covní záležitosti, a pak muset ještě spolupracovat 
ohledně fotbalu? 
 S Jirkou se známe hodně dlouho a oba jsme fotbaloví fanatici, 
i když on je asi trochu větší než já, ale myslím si, že spolupráce  
je dobrá a doufám, že bude ještě nějakou dobu pokračovat.

Proslýchá se, že ta spolupráce není vždy jednoduchá. 
Je to tak?
  Co se škádlívá, to se rádo mívá, a to je přesně o nás dvou. 

Jak jste spokojený se čtvrtým místem po podzimní  
části? Očekávali jste takhle vysoké umístění v nováč-
kovské sezóně? 
 Jsem naprosto spokojený.

Dokázali byste zvládnout podobný výsledek i bez spolu-
práce s Jaroměří? 
 V dnešní době by bylo asi nemožné dosáhnout takového 
sportovního úspěchu, jako byl postup po 36 letech do 1. B třídy.

ZDENĚK ŠEDIVEC, PŘEDSEDA ODDÍLU TJ VELICHOVKY:

Budoucnost našeho fotbalu je nastavená nejlepším možným způsobem

TJ Velichovky v Poháru hejtmana doma vyzvaly Jaroměř.
 Foto: Václav Mlejnek

Předseda oddílu a zároveň místostarosta obce Velichovky 
Zdeněk Šedivec (na snímku vlevo).                                             

Foto: Archiv ZŠ
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V Divizi C si připsali velmi cenný bod fotbalisté Náchoda. 
Ti doma remizovali s rezervou Liberce. 

Foto: Michal Malý

Lídr nejvyšší krajské ligy ze Solnice padl
 po penaltách na hřišti hradecké Třebše. 

Foto: Eva Šebová

V JAKO 1. B třídě skupiny B se zrodil hokejový výsledek. 
Opočno remizovalo s Lípou nad Orlicí 4:4. 

Foto: Markéta Vlachová

V M GROUP CZ Krajském přeboru zdolal Jičín 
na domácí půdě Jaroměř 1:0. 

Foto: Václav Mlejnek 

Mužstvo Miletína v AM Gnol 1. A třídě remizovalo 
s Trutnovem B 3:3. 

Foto: Iva Reichlová 

DAHASL OP na Hradecku nabídl souboj Nechanic 
se Lhotou p. L. 

Foto: Lubomír Douděra 
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Před sezonou nastalo v jejich kádru doslova zemětřesení. Až 
na pár výjimek se mužstvo obměnilo, což se i logicky podepsa-
lo na výsledcích. Fotbalisté Dvora Králové v letošní divizi C opět 
tápou a pohybují se v suterénu tabulky. Co by klub měl v zimě 
udělat, aby se vyhnul hrozbě sestupu? „Musí přijít hráči, kte-
ří nám v záchraně opravdu, ale opravdu pomohou,“ má jasno 
mladý útočník David Vitebský, jenž v posledních sezonách vždy 
patřil k hlavním oporám týmu.     

Davide, Dvůr se opět potácí v sestupových vodách. Jak 
nepříjemná situace to pro celý klub aktuálně je? 
 Ano, je tomu bohužel tak. Asi čtvrtou sezónu po sobě se po 
podzimu nacházíme u dna tabulky. Samozřejmě, že s tím není 
nikdo spokojen. My, co tu jsme déle, víme, jaká je to potom na jaře 
honička a že se furt musí… Tyhle myšlenky nikomu na psychice 
nepřidají.

Tým se z velké části obměnil. Je to hlavní důvod, proč 
máte zatím na kontě jen dvanáct bodů?
 Máte pravdu, že tým prošel úplnou přestavbou. Když uvedu 
konkrétní situaci, tak v kabině na začátku přípravy sedělo pět klu-
ků (včetně mě) a reálně jsme čekali, kdo nám přijde (směje se). 
Není to pouze tento důvod, že máme jen dvanáct bodů, ale se-
hrálo to velkou roli. Někteří hráči s námi ani neodehráli přípravné 
zápasy a opravdu se to „lepilo“ do poslední chvíle, takže souhra 
určitě chyběla, a i díky tomu jsme na začátku sezony nebodovali. 
Další problém nastal teď na konci, kdy nám ze základní sestavy 
vypadli tři hráči, dva museli odcestovat zpět domů a Filda se zra-
nil, takže personální problém nastal i nyní.

Jaká je aktuálně atmosféra v klubu? Je cítit nervozita 
nebo naopak odhodlání výsledky zlomit? 
 Atmosféra v klubu ani nemůže být dobrá, když se nachází-
me tam, kde nacházíme. Nervozita a svázanost určitě cítit je, ale 
řekli jsme si k tomu pár věcí, které nás musí posunout. Čeká nás  
poslední zápas podzimu a do toho půjdeme s chtíčem to zlomit.

Jaká podle vás je letošní divize? 
 Současná divize mi přijde oproti předchozím rokům kvalitněj-
ší. Liberec B, Chrudim B a další týmy určitě přinesly vyšší kvalitu, 
což si nemyslím jen já, ale i jiní hráči. Fyzicky je většina mužstev 
dobře vybavená a jsou to „boje“ do posledních minut.

Jak vnímáte čtyři regionální týmy v republikové soutě-
ži? Je mezi vámi patřičná rivalita? 
 Vyhovuje mi to především z důvodu dojíždění, že nemusíme 
cestovat bůh ví jak daleko, ale má to i jednu velkou nevýhodu. 
Pokud je přece jen nějaký hráč, co si divizi chce zahrát a má na 
to výkonnostně, tak se o něj všichni přetahují a hráči v tomto kraji 
dochází a nejsou.

Jak na vás působí nový trenér Šturma? 
 Osobně si myslím, že jsme si s trenérem sedli a máme upřím-
ný vztah. Jedná se mnou narovinu, a tak to mám rád. Cením si 
jeho snahy to tu změnit a energie, kterou do toho dává. V létě 
prý kontaktovali přes 100 hráčů, abychom vůbec poskládali tým, 
který může v rámci svých možností konkurovat. 

Co se pod jeho vedením změnilo? 
Změnil se tu především přístup k tréninkům, na každý trénink cho-
dí přes 14 hráčů a fakt se to odjezdí. Proto mě mrzí, když vidím, jak 
jsme schopni si naložit ve středu na tréninku a pak to neumíme 
přenést do zápasu. I na tom se ale snažíme pracovat a zlepšit to.

Poslední kolo může změnit částečně pohled na podzim-
ní část. Je duel s Novým Bydžovem natolik klíčový? 
 Za klíčový duel jsem považoval téměř každý, zejména po sérii 
proher ze začátku sezony. S Bydžovem k tomu musíme přistoupit 
každý co nejlépe a získat tři body, aby se přes zimu „lépe“ dýcha-
lo. 

S čím do tohoto utkání půjdete? Kde vidíte silné strán-
ky soupeře?
 Soupeř má takovou tu svoji osu už řadu let pospolu, kluci spo-
lu suverénně vyhráli krajský přebor a makají jeden za druhého, 
což je určitě jejich silná stránka. My ovšem dokázali těžké zápasy 
proti Liberci a Trutnovu také zvládnout, takže doufám, že se jim 
bojovností minimálně vyrovnáme.

Máte informace, zda klub plánuje v zimě další zemětře-
sení v kádru? 
 Osobně doufám, že už se podobné zemětřesení dít nebude. 
Pokud se ovšem chceme zachránit v divizi, tak klub musí posílit  
a přivést další hráče.

Co je tedy podle vás klíčem k záchraně? 
 Divize je tento rok opravdu kvalitní, tudíž se do klubu musí při-
vést hráči, kteří nám v záchraně opravdu, ale opravdu pomohou. 
Každý, kdo divizi zachraňoval, ví, že to je potom boj o každý bod.

Jak se osobně na hřišti cítí-
te? 
 Oproti minulé sezóně to je 
pro mě individuální sešup, což 
mi nedělá dobře ani na psychiku.  
V téhle půl sezoně jsem toho dost 
promarodil, ale do zápasů, co 
jsem naskočil, s výkony spokojený 
nejsem. Jsem od toho, abych dá-
val góly, ale já se do těch šancí ani 
nedostávám.

V týmu jsou hráči tmavé 
pleti. V čem je jejich přínos  
a který z nových hráčů nejlé-
pe zapadl? 
 Všichni hráči zapadli dobře, 
v kabině není nikdo, kdo by dělal 
problémy. U kluků z Nigérie a Tri-
nidadu je přednost určitě ofenzivní 
síla. Dokážou udělat rozdíl dopře-
du a v situacích jeden na jednoho 
jsou extrémně silní, což Jepp do-
kázal i v některých zápasech.

Dominik Palm

DAVID VITEBSKÝ,  ÚTOČNÍK DVORA KRÁLOVÉ:

DAVID VITEBSKÝ
Narozen: 11. prosince 1997 
ve Dvoře Králové
Kariéra:
• Kuks • Dvůr Králové n. L. 
Největší úspěch: finálový turnaj Regions Cup

David Vitebský  
(v modrobílém) v domácím 

utkání s Velkými Hamry.                                        
Foto: Renata Jírová 

Na tréninku jsme schopni si naložit, 
ale pak to neumíme přenést do zápasu
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Ale je to zatím velmi vyrovnané a nebude to jednoduché. Jsem 
přesvědčen, že o postup se bude hrát do posledního kola základ-
ní části.

Co máte pro hráče nachystané na zimní přípravu? 
 Zimní příprava na jarní část proběhne v domácích podmín-
kách. Máme zajištěnou nafukovací halu ve Vysoké nad Labem 
a umělou trávu v areálu Slavie HK. V jednání máme už několik 
přátelských zápasů a určitě se zúčastníme i zimního turnaje.

Jak důležitá je v této věkové kategorii a soutěži fyzická 
kondice? 
 Kondice je už v této věkové kategorii velmi důležitá. V začát-
ku soutěže jsme čerpali z letního soustředění, ale teď ke konci je 
vidět, že nám síly dochází, hlavně v druhých poločasech, a proto 
na tom v zimní přestávce musíme znovu zapracovat. Máme už do-
mluveného kondičního trenéra, který se zaměří nejen na kondici, 
ale i na správnou koordinaci těla. 

František Ježek

Michal Neppl trénuje starší žáky Nového Hradce Králové 
spojeného s Vysokou nad Labem. Právě možnost vytvořit 
souklubí byla podle něj klíčová k postavení konkurence-
schopného týmu, který se na jaře bude snažit zajistit si 
postup do finálové skupiny DAHASL krajského přeboru 
starších žáků.  

Kvůli čemu jste přistoupili ke spojení Nového Hradce  
s Vysokou nad Labem?
 Odpověď je jednoduchá. Kvůli počtu dětí v těchto věkových 
kategoriích. Ani jeden z klubů by nedal dohromady svůj tým, tak 
jsme se rozhodli spojit, spolupracovat a poskládat kvalitní a kon-
kurenceschopný tým.

Jak spojení hodnotíte? 
 Spolupráce není náhodná, začala už minulý rok, když Honza 
Podlipný přivedl čtyři kluky ročníků 2007 a 2008 z Vysoké a připo-
jili se k nám. Letos na to navázal Libor Drábek s ročníkem 2009, 
takže spolupráce funguje už druhým rokem a zatím ji musím hod-
notit pouze kladně.

Myslíte, že v těchto ročnících bude spojení muset po-
kračovat i nadále? 
 Ano, myslím si, že bude pokračovat i nadále a bude to jen plus 
pro oba kluby.

Jak letos hodnotíte kvalitu soutěže? 
 Popravdě mě úroveň letošního ročníku krajského přeboru pře-
kvapila vysokou úrovní. Po minulém ročníku jsem čekal, že úro-
veň bude nižší.

V tabulce jste čtvrtí, ale vstřelených branek máte méně 
než sedmá Jaroměř, čím je to způsobeno? 
 Bohužel máte pravdu. Zakončení je naše nejslabší stránka. 
Na gól potřebujeme několik šancí a v některých zápasech jsme  
nevstřelili ani jednu branku, a to nás stálo body. Nechápu to, 
protože na tréninku se věnujeme převážně útočné fázi a hlavně  
zakončení, ale nedokážeme to přenést do zápasu. Doufám, že 
se to už brzy změní, třeba hned v dalším zápase a budeme dávat 
více gólů.

Jak důležité podle vás bude dostat se do jarní finálové 
skupiny?
  Byl to náš předsezonní cíl, tak doufám, že se nám to povede. 

MICHAL NEPPL, TRENÉR TÝMU FC NOVÝ HK/VYSOKÁ N. L. U15:

Spolupráce mezi kluby je ve starších žácích klíčová

Fotbalisté souklubí na prvním mistrovském utkání ve Vrchlabí. 
(Michal Neppl stojící druhý zprava)                  foto: Archiv MN

Po přátelském utkání proti výběrům OFS. (Michal Neppl zadní 
řada čtvrtý zprava)                                                  foto: Archiv MN
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Hradec Králové - Okresní fotbalový svaz Hradec Králové 
dlouhodobě sleduje, tradičně vyhlašuje a oceňuje individu-
ální soutěže. Přinášíme průběžné pořadí kanonýrů v soutě-
žích dospělých, starších a mladších žáků po polovině sou-
těžního ročníku 2022/2023. Dále přehled hattricků a také 
pořadí brankářů s nejvyšším počtem vychytaných nul.

Pořadí kanonýrů:
DAHASL Okresní přebor dospělí:
17 – Ličman David (Libřice)
14 – Burkalo (Chlumec C)
11 – Chalupník (Nechanice), Šťastný (Sendražice), 
Malý D. (Sendražice)

AM GNOL 3. třída východ dospělí:
39 – Korba (Olympia Hradec)
13 – Zvelebil (Olympia Hradec), Lesák (Dobřenice), 
Klátil (Olympia Hradec)

CK VOTROK 3. třída západ dospělí:
17 - Nový (Skřivany B)
12 – Šimák R. (Nové Město)
11 - Zámečník (Skřivany B), Doležal (Myštěves), 
Berger (Myštěves)

BELSPORT Okresní přebor starší žáci:
25 – Klouzek (Prasek)
16 – Štěpán (Lhota p. L.)
10 – Zmítko (Prasek)

SPORT FOTBAL Okresní přebor mladší žáci:
43 – Flégl (Černilov)
29 – Švasta (Stěžery)
26 – Soukal (Kunčice)

GÓL hattricky v ročníku 2022/23:
7 gólů + 6 gólů + 5 gólů (2x) + 4 góly (2x):
Korba (Olympia Hradec)

5 gólů + 2 hattricky:
Zvelebil (Olympia Hradec)

5 gólů + 1 hattrick:
Berger (Myštěves), 
Lesák (Dobřenice)

5 gólů:
Novák Jan (Kunčice B), 
Pleskot D. (Syrovátka)

4 góly + 2 hattricky:
Ličman D. (Libřice)

4 góly + 1 hattrick:
Klátil (Olympia Hradec)

4 góly:
Mejvald (Libřice), Pour (Cerekvice), 
Šimák R. (Nové Město), Vrbata (Lok. Hradec B)

3 hattricky:
Brixi L. (Probluz), Burkalo (Chlumec C), Nový (Skřivany B)

2 hattricky:
Doležal (Myštěves), Jakubec (Neděliště), 
Podubecký (Probluz), Tichý (Lok. Hradec B)

1 hattrick:
Bambas (Klamoš), Halberštát (Stěžery B), Holman (Starý By-
džov), Chalupník (Nechanice), Jelínek (Libčany B), Karanský 
(Olympia Hradec), Kotlant (M. Lhota B), Kulhánek (Dohalice B), 
Laštovička (Nechanice), Lukášek (Ohnišťany), Mádlo (Libčany 
B), Musil (M. Lhota B), Novotný (Nepolisy B), Pospíšil (Libča-
ny B), Ročín (Olympia Hradec), Shejbal (Neděliště), Sklenařík 
(Jeníkovice), Šafránek (Chlumec C), Šolc (Kunčice B), Šťastný 
(Sendražice), Tesárek (Dohalice B), Tůma (Lovčice), Vladeka 
(Roudnice B), Zámečník (Skřivany B), Zeman (Neděliště)

KEEPERsport brankáři 
s vychytanou „0“:
DAHASL Okresní přebor dospělí:
7 – Teichman (Lhota p. L.)
4 – Kukla (Dohalice)
3 – Klapka D. (Roudnice B), Schejbal (Prasek), 
Soldán (Nechanice), Vlk (Chlumec C)
2 – Appl J. (Lovčice), Drugda (Prasek), Gilar (Nový Hradec B), 
Němec (Chlumec C), Nožička (Červeněves), Šlesingr (Smiřice)
1 – Adamovič (Libřice), Čapek (Ohnišťany), Černohlávek (Lovči-
ce), Satranský (Sendražice), Tluka (Lhota p. L.)

AM GNOL 3. třída „východ“ dospělí:
4 – Groul (Probluz)
3 – Smetiprach (Stěžery B), Vaněk (Olympia Hradec)
2 – Ikizgül (Olympia Hradec), Strejcius (Dobřenice)
1 – Červenka (Libčany B), Heligr (Dohalice B), 
Chrtek (Cerekvice), Kekelák M. (M. Lhota B), 
Krejčík (Neděliště), Kukla (Dohalice B), Maur (Olympia Hradec), 
Nepasický (M. Lhota B), Šimon (Olympia Hradec)

CK VOTROK 3. třída „západ“ dospělí:
4 – Čihák (Klamoš)
2 – Jeřábek (Nové Město), Špaček (Starý Bydžov)
1 – Dlabola (Lužec), Dvořák (Kratonohy), Hrubeš (Skřivany B), 
Nový (Myštěves), Pavlíček (Boharyně), Peterko (Boharyně), 
Pilař M. (Převýšov), Pleskot R. (Syrovátka), Sedláček (Klamoš), 
Stěhulka (Skřivany B), Vacek (Převýšov), Žák (Kratonohy)

Text a foto: Lubomír Douděra

Kanonýři, hattricky, brankáři po podzimu 2022 

PARTNEŘI OFS Hradec Králové



Dobruška (oranžová).
Foto: Petr Reichl

Dobruška (černá).
Foto: Petr Reichl

Rasošky.
Foto: Petr Reichl

Tým Solnice.
Foto: Petr Reichl

Rychnov (bílá).
Foto: Petr Reichl

Rychnov (žlutá).
Foto: Petr Reichl

Černíkovice.
Foto: Petr Reichl

Turnaj DRANA KP 
starších přípravek U11 skupiny B, 

kde se střetla mužstva: 
Rasošky, Solnice + Černíkovice, 
Dobruška + Opočno, Rychnov. 




