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GRATULUJEME!

V těchto dnech slaví významný
životní mezník 55. narozeniny
Vladan Haleš (nar. 20. 4. 1966),
dlouholetý fotbalový funkcionář a
rozhodčí.

V současné době je místo-
předsedou výkonného výboru
Královéhradeckého KFS a Okres-
ního fotbalového svazu Hradec
Králové. Na soudcovskou dráhu se
dal v roce 1981 v rámci OFS Hradec

Králové a nyní působí v soutěžích Fotbalové asociace ČR, v rámci
KFS rovněž jako svazový delegát.

Do dalších let mu zejména pevné zdraví, štěstí, osobní
spokojenost a radost na zeleném trávníku i mimo něj přejí Okresní
fotbalový svaz Hradec Králové, Královéhradecký KFS i naše redakce.

(ld)

Slavia Hradec Králové darovala 500 respirátorů Domovu důchodců
Černožice. Dar předal Otakar Rejfek, manažer mládeže klubu.
„Slavia nemyslí pouze na vybudování kvalitní mládežnické základny,
ale nezapomíná ani v aktuální koronavirové situaci na naše nejstarší
spoluobčany a daruje potřebné respirátory,“ uvedl šéf klubu Patrik
Hořeňovský.

Foto: Slavia HK

VLADAN HALEŠ SLAVÍ 55

Fotbalový časopis 
o kopané 
Královéhradeckého kraje
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Jak to vidíte s restartem
soutěží?

Je nutné začít minimálně
trénovat. Situace ale není
příliš růžová. Na základě
pondělního jednání s vede-
ním asociace už nejsem pří-
liš optimista. Mám výhrady
k chaotickému rozhodová-
ní státních orgánů. Každý
den platí něco jiného a vy-
tváří to negativní atmosfé-
ru. My jsme regionální svaz,
naše možnosti jsou mini-
mální s tím něco dělat. Po-
kud se hrát nebude, chceme
opět uspořádat letní turnaj
jako v minulé sezoně. Ten-
tokrát chceme zapojit i mlá-
dež.
Nemáte obavu, že dojde
k úbytku mladých hráčů?

Současný stav je tristní a
samozřejmě obavu mám
nejen z úbytku mládeže, ale
i z možného úbytku dospě-
lých. V tuto chvíli potřebuje-
me doplnit v okresech Tru-
tnov, Náchod, Rychnov nad
Kněžnou pozice okresních
Grassroots trenérů mládeže
a následně budeme s po-
mocí těchto trenérů a celé-
ho mládežnického úseku
aktivizovat celou mládež-
nickou základnu.
S čím jdete do dalšího
období ve funkci?

Chci hlavně dávat dohro-
mady všechny zaintereso-
vané, aby se dál zajímali

hlavně o podstatu fotbalu.
Tajné přání celého výkonné-
ho výboru pak je, aby na no-
vém stadionu v Hradci, kte-
rý už, doufejme, vyroste, by-
lo nové sídlo krajského sva-
zu.
Jaké byly poslední roky?

Veškeré rozdílové výsledky,
kterých jsme dosáhli v mi-
nulém období, jsou práce
celého končícího výkonné-
ho výboru. Jádro tohoto vý-
boru spolu fungovalo tři ob-
dobí a bylo pro mě ctí s kon-
čícími kolegy spolupraco-
vat. V počátku to se mnou
neměli jednoduché, ale bez
jejich vedení bych celou
agendu těžko obsáhl. Do
nového období vstupujeme
s výrazně obměněným vý-
konným výborem.
Jste s výsledky voleb
spokojen?

Ano, valná hromada pod-
pořila můj tým a to je pro
nás zavazující. Za sebe chci
nabídnout konzistentnost a
zkušenost. Dále bych chtěl
lidi a jejich názory spojovat,
situaci uklidnit, abychom
všichni pracovali už jen pro
fotbal. Od kolegů očeká-
vám trochu jiný pohled na
problematiku a zápal pro
věc.
Na post předsedy FAČR
kandidují Petr Fousek a
Karel Poborský. Zatím
není jasné, zda se neo-

VÁCLAV ANDREJS, PŘEDSEDA KFS:

Je (staro)novým předsedou KFS, zvolen byl jedno-
značně. Co má Václav Andrejs v plánu v dalším obdo-
bí? „Velká podpora fotbalového hnutí v kraji je pro mě
zavazující,“ říká.

bjeví ještě někdo další,
například Vladimír Šmi-
cer. Už víte, komu kraj-
ské fotbalové hnutí vyjá-
dří podporu?

Nově zvolený výkonný vý-
bor na svém prvním jednání
tuto otázku otevřel, nicmé-
ně definitivní rozhodnutí
padne na příštím zasedání
26. dubna.
S jakým přáním jdete do
dalšího cyklu?

Do nového volebního ob-

Start soutěží? Nejsem velký optimista

Václav Andrejs, předseda KFS, hovoří na volební valné hromadě.
Foto: Lubomír Douděra

dobí vstupujeme v momen-
tu, kdy se podařilo přivést
do kraje Regionální fotbalo-
vou akademii, která bude
pro rozvoj mládeže jistě pří-
nosem. A v minulém týdnu
byla podepsána smlouva o
výstavbě nového stadionu,
což je splnění snu mnoha
generací příznivců fotbalu v
našem kraji. Za sebe bych si
přál ještě postup FC Hradec
Králové do nejvyšší soutěže.

(fvk)

O osudu ročníku 2020/21 se ještě bude rozhodovat.
Už nyní je ale jasné, kdy by měla začít nová sezona v krajských
soutěžích.
24. července: Předkolo Poháru hejtmana.
31. července: 1. kolo Poháru hejtmana.
7. srpna: 1. kolo soutěží dospělých.

KDY ZAČNE NOVÁ SEZONA?
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Kdybyste se měl ohlédnout za va-
ši bohatou a úspěšnou kariérou,
jak byste ji zhodnotil?
Mohu říct, že jsem měl to štěstí zažít s

fotbalem překrásné chvíle. Jsem rád,
že mi to umožnil oddíl Baník Žacléř a
Hradec Králové. Protože začátek ka-
riéry je velice důležitý v každém spor-
tu. Děkuji všem, kteří se na mém
fotbalovém růstu podíleli.    
Nejvíce jste toho odehrál právě v
Hradci Králové. Jak na tento klub
vzpomínáte?

Začal jsem hrát za A muže v 16,5 le-
tech. Vzpomínky jsou nádherné, zažil
jsem návštěvy nad 20 tisíc diváků.
Hráli jsme mnoho dobrých zápasů.
217 zápasů v dresů Votroků, to je
slušná porce. Který moment byl
pro vás tím nejsilnějším?

Nejsilnější momenty? 2x postup z
druhé ligy do první ligy v Hradci Krá-
lové, mistr ČSSR s Duklou Praha, zá-
pasy Poháru vítězů pohárů s Duklou,
zápasy a turnaje za reprezentaci do-
rostu a do 21 let. Nejhorší moment
naopak je úraz v roce 1982 v zápase
Vítkovice – RH Cheb (zlomenina

holenní a lýtkové kosti). Skoro konec
kariéry, rok marodění…
Na jaký typ obránce se vám ne-
hrálo dobře?

Nehrálo se mi dobře proti hráčům
rychlým a důrazným. Byl jsem totiž
sám rychlým a důrazným hráčem.
Pokud někdo tedy eliminoval mé
přednosti, tak se mi hrálo hůře.
Udělal byste v kariéře zpětně
něco jinak? 

Ani v kariéře a ani v životě bych ne-
měnil, jsem velice spokojený. Mám
krásnou a zdravou rodinu, dobré přá-
tele a jednoho dobrého kamaráda.
Fotbalem jsem se bavil do čtyřiceti let.
Trenérsky jsem pomohl některým
hráčům k jejich kariéře. Takže pod-
trženo a sečteno - je to fajn.
Nyní zažíváme dlouhé období
bez fotbalu. Jak ho „koušete“?
Koukám na fotbal v televizi, kde nám

dělá radost Slavia. Ale já nejsem slá-
vista.
Sledujete ligové dění? Jak vidíte
šance Hradce Králové na postup
do první ligy?

Věřím v postup Hradce. Pro mě je v

MILOŠ MEJTSKÝ, BÝVALÝ ÚTOČNÍK HRADCE: 

Na zelených trávnících dokázal hodně. V mládežnických kategoriích
reprezentoval Československo. Bývalého skvělého útočníka Miloše
Mejtského asi netřeba dlouze představovat. Jako odchovanec Baníku
Žacléř přišel v kategorii dorostu do Hradce Králové, kde působil v
letech 1978- 1981. Na vojně pak oblékal dres Dukly Praha (1981-1982)
a RH Cheb (1982-1983), aby se následně vrátil do Hradce Králové
(1983-1988). Kariéru pak rychlonohý forvard končil ve druhé lize v TJ
JZD Slušovice a poté i v nižších soutěžích v Rakousku. „Nic bych
neměnil, jsem velice spokojený,“ říká fotbalista, jenž nedávno oslavil
šedesátku.  

druhé lize favoritem.
Měl by se stavět nový stadion.
Těšíte se?
Těším se asi jako všichni lidé, co mají

rádi fotbal. Vypadalo to, že se nového
stadionu nedožiju. Dnes je snad ja-
sné, že stadion bude.
Jste odchovancem Žacléře. Sle-
dujete stále místní fotbal?

Podívám se na výsledky a tabulku,
pokud se zrovna hraje.

Jsem spokojený. Fotbalem jsem se bavil do čtyřiceti

Miloš Mejtský v dresu Hradce v zápase se Spartou.                                                    Foto: Archiv webu Sport pod Bílou věží

Miloš Mejtský kopal také za Duklu Praha.
Foto: Archiv webu Sport pod Bílou věží

Máte nyní nějaké trenérské am-
bice?

Dříve jsem chtěl trénovat první ligu.
Později se mi začala líbit práce s
mládeží. Dnes se chodím na fotbal
dívat, tedy pokud je to možné.
Jak velký problém v nucené pau-
ze pro amatérský fotbal spa-
třujete? Kdy očekáváte návrat na
trávníky?
Bude to velký problém i v budoucnu.

Sportovci ztrácí motivaci, smysl pro
povinnost a návyk na opakovaný
trénink. Začínají si zvykat na jiný život
– lehčí. Doufám, že je pustí do tré-
ninku co nejdříve a pod odborným
dohledem.
Jaké máte teď plány a cíle?

Chci mít zdravou rodinu a věnovat
se vnučce. Chtěl bych chodit na fot-
balovou první ligu na nový stadion v
Hradci Králové. (pvh)

Narozen: 11. dubna 1961 v Žacléři. 
Starty v československé lize/góly:
60/11. 
Hráčská kariéra: Žacléř, Hradec
Králové, Dukla Praha, RH Cheb, Hradec
Králové, Slušovice, Rakousko. 
Trenérská kariéra: Rakousko, Olympia
Hradec Králové, FC Hradec Králové,
OEZ Letohrad, Týniště nad Orlicí, FC
Hradec Králové.

MILOŠ MEJTSKÝ
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Deset bodů z devíti utkání.
Jak se dosavadní průběh se-
zony v Dobrušce hodnotí? 
Hodnotit náš počet bodů̊ se dá́ ví-́

ce způsoby. Na jednu stranu jsme
rád́i, ž̌e jsme zíśkali deset bodů,
ale naopak těch bodíḱů ̊ mohlo
být i více. Jak se soutěž rozjede,
tak budeme opět bojovat o kaž̌dý ́
bod.
Cenné byly výhry s Libčany či s
Chlumcem. S těmito body jste
asi moc nepočítali, že? 

Co se týče prvního zá́pasu na
horké půdě kvalitního Chlumce,
myslím si, že jsme překvapili kaž-
dé ́ oko diváka a i sami sebe. V bo-
jovném utkání, které ́ jsem bohu-
žěl kvůli zranění musel pozorovat
pouze na internetu, jsme zvítězili
a byly to pro nás důležité body do
startu nového ročníku soutěže,
které nám ukázaly, že každý zá-
pas je jiný a hrát se dá s každým.

Co se týče zápasu s Libčany, tak to
bylo taky bojovné utkáni,́ ve kte-
rém jsme dali dva góly z penalt a
byli jsme šťastnějším mužstvem.
Jsme nesmírně rádi, že jsme si po
hodně dlouhé době připsali tři bo-
dy z domácího hřiště, ale je škoda,
že jsme na kvalitní́ výkon nemohli
navázat v dalšíćh zápasech. 
Co bylo klíčem k úspěchu v
těchto zmíněných utkáních? 

Řekl bych, že to byl kvalitní tý-
mový výkon, od kterého bychom
se chtěli odrážet každý zápas. 
Dobruška se v posledních se-
zonách vždy se štěstím za-
chránila. Jaké jsou cíle týmu
nyní?
To máte pravdu, štěstíčǩo stálo v

minulých sezonách při nás a cíle
jsou takové, abychom krajskou
soutěž u nás udrželi i v probíhající
sezoně a zapracovali mladé hrá-
če, na kterých bychom chtěli

ERIK TÝFA, ZÁLOŽNÍK DOBRUŠKY: 

Přesto, že mu je teprve sedmadvacet let, už oblékl dres celkem
sedmi klubů. Erik Týfa, jedna ze současných opor Dobrušky ve
Votrok krajském přeboru, lituje, že se soutěž musela kvůli
koronaviru přerušit. Svěřenci Petra Jánského totiž v posledním
odehraném kole doma díky dvěma penaltám zdolali silné
Libčany a toužili na cenný skalp navázat. Jak moc záložníkovi s
minulostí v Náchodě, Hradci Králové, ale také Slavii Praha
fotbal chybí a kdy očekává návrat na zelený pažit?

stavět do budoucna. Chceme pře-
dvádět kvalitní výkony jak pro na-
še vedení, které pro dobrušskou
kopanou dělá́ maximum, tak i
pro oko diváka. Máme na krajské
poměry nádherné prostředí, které
by nám mohlo závidět leckteré
divizní mužstvo. A možná i vět-
šina týmů z CF̌L.
Mistrovská utkání se už
dlouho nehrála. Jak moc vám
osobně fotbal chybí? 

Už si ani nepamatuju, kdy na-
posled jsme mistrovský zápas
hráli. Fotbal mi chybí hodně a už
se těším, až se s klukama sejdeme.
Jak se udržujete v kondici? 
Kdo mě zná, tak ví, že jsem nikdy

nebyl nějaký extra běžěc a že
mám radši, když běhá balón
místo mě. Ale abych pravdu řekl,
tak chodím 2-3x týdně běhat a
udržuji se v kondici. Je to dřina a
kupa odříkání, ale bez toho to
nejde (usměje se).  
Kdy očekáváte návrat na trá-
vník? 

Doufám, že brzy. Věří̌m, že kaž-
dému z nás chybí scházení se v
kabině i fotbal jako takový, tak
snad se ti pánové nad ńámi do-
mluví tak, abychom se opět v

Už se těším, až se s klukama sejdeme

Erik Týfa (ve žlutém) v akci při zápase s Kostelcem nad Orlicí.                                                                           Foto: Leoš Dragúň

hojném pǒčtu mohli scházet na
všech sportovištích a mohli dělat
to, co nás baví. 
Jaké dopady bude mít pauza
na amatérský fotbal?

Těžká́ otázka. Tato doba není
lehká pro každého z nás a nemusí
se jednat jenom o sportovní strá-
nku. Nerad bych se vyjadřoval k
vládním opatřením. Chtěl bych,
aby se ke sportu jako takovému
vrátily hlavně děti, protože to je
naše budoucnost a za mě je
jednoznačně rozumnější́, když na
čerstvém vzduchu budou jakkoliv
sportovat v co největším počtu,
než̌ aby seděly doma u počítačů̊.
Snad se na mě někteří́ čtenáři (ro-
diče) nebudou zlobit (usměje se).
My amatérští́ sportovci se s tím
nějak popereme a věřím, ž̌e ča-
sem bude líp, i když nám fotbal,
kolektiv a sport jako takový chybí́. 
Sledujete ligové dění? Komu
fandíte? 
Ligové dění sleduji pravidelně. Ač

jsem fanoušek Sparty, tak jsem si
vědom toho, že o titulu už je zřej-
mě ̌ rozhodnuto. Budu stále dou-
fat a fandit, aby Sparta dotáhla
druhé mí́sto v tabulce, a když bu-
de dobrá konstelace hvězd, aby
vyhrála MOL Cup.
Co říkáte na účinkování Slavie
v Evropské lize? 

To je jednoduché. Po výhře, po
prohře a proto, ať žije ACS (směje
se). Ba neé. Ve Slavii má́m dva bý-
valé́ spoluhráč̌e. Skvělého univer-
zálního špílmachra Tomáše Ho-
leše, Honzu Stejskala a kamaráda
Honzu Kuchtu, kterým přeju jen
to nejlepší́ jak v osobním, tak ve
fotbalovém životě. Celkově před
Slavií smekám od doby, co přišel
pan trenér Trpišovský.

(pvh)

Narozen: 17. března 1994 v Opočně. 
Hráčská kariéra: Dobruška, Náchod,
Hradec Králové, Slavia Praha, Čáslav,
Převyš́ov, Letohrad, Náchod, Dobru-
ška.

ERIK TÝFA
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Kdy očekáváte návrat zpět na
trávníky? 

Věřím, že se budeme vracet kaž-
dým dnem. Zatím to bude pravdě-
podobně pouze v rámci fotbálků
na tréninku a nezbývá nám než
věřit, že se situace zlepší a příští
sezona už pojede ve standardním
režimu…
Udržujete se nějak během
dlouhé pauzy? 

Nevydržím nic nedělat, tak jsem
sportoval i v pauze, ale rozhodně
to nebylo tak často jako normál-
ně. Jezdil jsem například na běž-
kách.
Jak hodnotíte podzimní část?
Z osmi zápasů jste ukořistili
šestnáct bodů.

Abych řekl pravdu, tak jsem si
musel připomenout, jaké zápasy
se vůbec odehrály. Čtvrté místo
po podzimu bylo podle plánu. V
zimě by nás čekalo za normálních
okolností soustředění, po kterém
jsme každý rok fotbalově obrov-
sky vyrostli.
Jak jste byl spokojený s vla-
stními výkony? 

To už také těžko hodnotit, ale
myslím, že jsem byl celkem spoko-

jený. Konečně jsem se propraco-
vával na střed zálohy.
Mění se teď nějak cíle „Kohou-
tů“? 

Jsem tam služebně druhý nej-
starší, tak už nějakou dobu pozo-
ruji, jak se v jednotlivých sezo-
nách mění cíle. Řekl bych, že tro-
chu polevil tlak na výsledky, který
byl občas v předešlých letech.
Prohrávat by ale nikoho dlouho
nebavilo, tak jsme rádi, že se stále
držíme nahoře. 
Na působení v Libčanech mů-
žete být hrdý. Jak moc vám už
fotbal chybí? 

Libčany mám rád, proto jsem
tam odehrál spoustu sezon. Celou
dobu tam byla skvělá parta fot-
balistů a nejlepší diváci v kraji.
Nejvíc mi chybí atmosféra okolo
fotbalu (sranda v kabině, dlouhé
pozápasové rozbory atd.). 
Jaký dopad může mít koro-
navirová pauza na amatérský
fotbal? 
Bojím se, že se to projeví v tom, že

spousta starších hráčů už nebude
chtít znovu začít. Hlavně ve vesni-
ckém fotbale bude velký problém

STANISLAV LIBŘICKÝ, ZÁLOŽNÍK LIBČAN: 

Dnes už je jedním ze služebně nejstarších hráčů týmu. Stanislav
Libřický v Libčanech, kde působí už od sezony 2012/2013, zažil
velmi úspěšná období. Aby ne. Vždyť svěřenci trenéra Hofmana
v posledních letech patří k tomu nejlepšímu, co Votrok krajský
přebor nabízí. A výsledky mají i v tomto ročníku. Před koro-
navirou pauzou vytěžili z osmi zápasů šestnáct bodů, což
aktuálně stačí na čtvrté místo tabulky. „Jsme rádi, že se stále
držíme nahoře,“ říká třicetiletý záložník.  

s doplněním mladšími fotbalisty,
kterých je dle mého každým ro-
kem méně.
Kdo aktuálně patří k favori-
tům soutěže? 

Favority soutěže jsou pro mě
RMSK Cidlina a Olympia HK.
Co vaše fotbalové plány a am-
bice?
X let slibuji, že se přesunu do
Malšovic, kde mám rodinu, a my-
slím, že právě přichází ten sprá-
vný čas.                                         (pvh)

Plány? Přichází čas, abych se přesunul domů

Libčany se tradičně drží na špici krajského přeboru. Foto: Archiv S. L.

Stanislav Libřický je služebně nejstarším hráčem Libčan.    Foto: Archiv S. L.

Narozen: 5. ledna 1991 v Hradci
Králové.
Hráčská kariéra: FC Hradec Králové
(do B mužů), TJ Sokol Lhota pod
Libčany, SK Libčany, půl roku
hostování v Olympia/Kratonohy.
Úspěchy: Vítěz žákovské ligy, postup z
1. A třídy, 2x vítězství v krajském
poháru, 3. místo v KP (2x), 2. místo v KP
(1x), 1. místo v KP (4x). 

STANISLAV LIBŘICKÝ
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Romane, věříte, že se v letošní
sezoně bude ještě hrát? 

Myslím si, že v této sezoně si už
bohužel nezahrajeme, což je ško-
da, protože už je to dlouhá doba,
co jsme naposledy hráli zápas.
Jak moc vám chybí fotbal v
nucené pauze?

První měsíc jsem si užíval volno,
protože jsem měl více času po
práci na svou přítelkyni, kamará-
dy a rodinu, ale postupem času
vám to vzrušení z každého zápa-
su a z atmosféry kolem hřiště
chybí.
Jaké dopady může mít koro-
navirus na amatérský fotbal?
Co očekáváte vy?

Velký a mrzí mě to! Spousta
skvělých hráčů v naší soutěži
skončí, což je velká škoda. Myslím
si, že hodně celků bude mít pro-
blém sestavit tým.
Na podzim jste stihli odehrát
sedm soutěžních duelů, ve
kterých jste získali 10 bodů,
jak jste byl s podzimními
výkony spokojen?

Popravdě si už ani nevzpomí-
nám, co jsme udělali špatně, co se
nepovedlo, ale vždy jsme do toho
dali všechno, takže hodnotím
těch pár zápasů pozitivně.

Jak vám v České Skalici může
pomoci/uškodit nucená pau-
za?

Spíše uškodit, protože máme v
týmu hodně zkušených matado-
rů, kteří postupně uvažují, že bu-
dou končit. A já nechci, aby
ukončili kariéru bez pořádného
rozloučení s diváky. Přeji si, aby si
ještě tu atmosféru na hřišti zažili.
Jak trávíte čas bez fotbalu?
Většinu času se věnuji přítelkyni a

kamarádům, jezdíme na výlety, i
když v téhle době se nikam moc
nedostanete, ale tak pořad se
snažíme něco dělat, jednoduše
nechceme sedět doma.
Jaké jsou vaše osobní fotba-
lové ambice? 

Mé fotbalové ambice se nezmě-
nily, dovést Skalici do kraje. To byl
můj záměr už od té doby, co jsem
přišel do Skalice. Chci pro to
udělat vše, i kdybych měl vstřelit
všechny góly (směje se).
Pokud se začne hrát, jaké jsou
cíle České Skalice?

Určitě postup, i když vím, že to
nebude jednoduché po té pauze.
Nebude chuť a motivace, ale
věřím, že kluci chtějí to samé.
Snad se brzy všichni uvidíme na
hřišti. 

ROMAN PÍPEK, ZÁLOŽNÍK ČESKÉ SKALICE: 

Fotbalisté České Skalice jsou tradičním účastníkem AM Gnol I. A
třídy. Čtyřiadvacetiletý záložník Roman Pípek však doufá, že se
mu v budoucnu podaří s týmem postoupit do krajského
přeboru. Jak prožívá současné období bez fotbalu?

V mládeži jste působil v
Náchodě, jak na toto období
zpětně vzpomínáte?

Na Náchod vzpomínám velice
kladně, vedlo mě hodně zkuše-
ných a dobrých trenérů. Určitě mě
hodně naučili, zažil jsem tam
spousty úspěchu i pádů, ale to k
tomu patří. Za tu zkušenost jsem
rád.
Co říkáte na to, že Ondřej
Kúdela dostal deseti zápasový
distanc za údajný rasistický

Postupně vzrušení ze zápasu a všeho kolem chybí

S Českou Skalicí by Roman Pípek (u míče) chtěl vybojovat postup do KP. Foto: SK Česká Skalice

Roman Pípek (v modrém) dříve působil v Náchodě.  Foto: Archiv FK Náchod

útok, naopak hráči Rangers o
dost mírnější za fyzické na-
padení a téměř likvidační
faul?

Myslím si, že rasismus tu byl a
bude, jenomže v téhle době je
všechno špatně a je moderní toto
řešit. Bez jakéhokoliv důkazu
někoho obvinit mně přijde velice
hloupé, bohužel někteří lidé to
vidí asi jinak. Měli by místo toho
více řešit ten likvidační faul. 

(vek)
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Jak moc vám v současných
měsících chybí fotbal?

V současných měsících je to bez
fotbalu divné. Každý rok se už
normálně hrálo, takže chybí moc.
Miletín se v posledních sezo-
nách pohyboval vždy v hor-
ních patrech tabulky, podzim
se však tolik nepovedl, když
vás trápila útočné fáze, čím si
to vysvětlujete? 

Podle mě každé mužstvo má
silnější části sezony, ta naše silnější
je většinou na jaře, kdy jsme
podávali lepší výkony.
Jak trávíte čas bez fotbalu?
Převážně jsem v práci. Když mám

volno, tak se věnuji zahradě. 
Jaké budou cíle týmu, pokud
se sezona znovu rozjede? 

V poklidu dohrát jarní část a na-
brat nějakou fyzičku a pečlivě se
připravit na nadcházející ročník.
Pokud soutěž nebude znovu
přerušena.
Jak se během dlouhé pauzy
udržujete v kondici? 

Popravdě jsem toho moc v téhle
dlouhé pauze nedělal, párkrát
jsem byl na kole, v zimě jsem obul
brusle, když to šlo. A také jsem je-
zdil na motorce. Každopádně moje
fyzička nebude zrovna nejlepší.
Vy jste v Miletíně od roku
2018, proč jste se rozhodl po
přesun právě sem? 
Potřeboval jsem začít normálně a

pravidelně trénovat. Navíc jsem
šel za trenérem Vladimírem Tábor-
ským mladším, který mě trénoval v
Hořicích v dorostu. 
Jaké jsou v Miletíně podmínky
pro fotbal? 
Myslím si, že výborné. Vždy skvěle

připravené hřiště, nové šatny a
umělá tráva na zimní přípravu.
Rozhodně si nemáme na co stě-
žovat. 
Udržujete kontakt se spolu-
hráči, i když se nesmí společně
trénovat? 

Vzhledem k mému pracovnímu
vytížení bohužel moc ne. 
Váš největší fotbalový úspěch? 

ZDENĚK MINICH, ZÁLOŽNÍK MILETÍNA:

S fotbalem začínal Zdeněk Minich v Cerekvicích. V mládeži pak
působil převážně v Hořicích, kde nastupoval pod trenérem
Vladimírem Táborským mladším. Jejich cesty se znovu spojily v
Miletíně. V týmu, který pravidelně hraje ve špičce JAKO I. B třídy.
Minich na podzim naskočil do všech devíti duelů, odehrál 677
minut a patřil mezi základní pilíře miletínské sestavy. Teď
napjatě čeká, jestli se ještě začne hrát. 

Postup v mládeži do vyšší soutěže.
Dlouho jsme hráli krajský přebor.  
Vypadá to, že se Hradec kone-
čně dočká nového fotbalové-
ho stadionu, věříte tomu? 
Dokud nový stadion neuvidím na

vlastní oči, tak tomu neuvěřím.
Snad se to povede. 
Váš pohled na kauzu okolo
Ondřeje Kúdely?

Trest pro Kúdelu? Bez důkazů je směšný

Miletínský záložník Zdeněk Minich pravidelně nastupuje v základní sestavě v JAKO I. B třídě.                                                         Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová

Zdeněk Minich (v červeném) v podzimním utkání proti Železnici.
Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová

Každý víme, jaké je to ve vyhro-
ceném utkání. Říkáme věci a dě-
láme věci, které bychom normál-
ně neudělali. Netvrdím že ho ne-
mohl rasisticky urazit, ale to vědí
jen oni dva. Každopádně udělit
trest na deset zápasu bez důkazu
je směšné. Byly tam zákroky, u
kterých by ani deset zápasu nic
nevyřešilo…                                 (vek)



 FC ROVEŇ Foto: fotbalfoto.cz

 SOKOL JAVORNICE                      Foto: fotbalfoto.cz

 SOKOL LUKAVICE Foto: fotbalfoto.cz

 SPARTAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Foto: fotbalfoto.cz

 BANÍK VAMBERK Foto: fotbalfoto.cz

Fotbalové stadiony - okres Rychnov nad Kněžnou
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Jak moc vás mrzí, že byla sou-
těž už v říjnu přerušena? Přece
jen se vám na podzim nára-
mně dařilo.

Je to škoda. Vlastně už předchozí
ročník se nám velice dařilo. Byli
jsme na pozicích o postup. V
aktuální sezoně je to v podstatě to
samé. Bohužel pandemie nás
zabrzdila v nejlepší formě.
Béčka ligových týmů mohou
díky profesionálním smlou-
vám trénovat, zatímco vy
pouze individuálně, jak velká
to může být pro vás nevý-
hoda?

Jak moc velká výhoda to pro ně
je, to ukážou až samotné zápasy.
Pokud se rozhodne, že se soutěž
nějakým způsobem dohraje, tak si
myslím, že by to nebylo fér vůči

nám ostatním týmům a sezonu
bych považoval za neregulérní.
Teď to vypadá, že by se mi-
nimálně potřebná polovina
soutěže mohla dohrát, věříte
tomu?

Osobně si myslím, že se soutěž
opět nedohraje.
Jak moc vám fotbal a vše
kolem něj chybí? 

Fotbal mi určitě chybí. Hraju ho
celý svůj život. Přece jenom jste
odmala zvyklý na určitý režim,
partu v kabině a další věci. O to
všechno přicházíme.
Jaká je v současnosti parta v
Chlumci? Vypadá to, že tým
šlape skvěle. 
V Chlumci máme určitě výbornou

partu. Tým je hodně mladý, spou-
sta kluků to má celé před sebou a

TOMÁŠ BASTIN, ÚTOČNÍK CHLUMCE: 

Patří mezi vyhlášené střelce. Útočník třetiligového Chlumce nad
Cidlinou Tomáš Bastin má na svém kontě góly do branek
prvoligových celků, které zaznamenal při zápasech MOL Cupu.
Teď se spoluhráči čeká, jestli se na jaře znovu rozběhnou
amatérské soutěž. On by sám by si to moc přál. Chlumec má totiž
snově rozjetou sezonu, když mu patří druhé místo v ČFL. Snem
obávaného kanonýra je vykopat v Chlumci druhou ligu. 

mají velký potenciál hrát i vyšší
soutěže. Je tu dobrá skladba
hráčů, jsme zdravě sebevědomí a
do každého zápasu jdeme s tím, že
ho vyhrajeme, což je klíčové.
Co hlavně se změnilo od dob,
kdy tým hrál v Převýšově? 

To se nedá srovnávat. Ale na
Převýšov hrozně rád vzpomínám.
Třeba o zázemí se nemá cenu
bavit, ale v Převýšově to mělo
svoje kouzlo. Soupeři k nám neje-
zdily rádi, bylo tam malé hřiště,
což teď v Chlumci je přesný opak.
Našemu mladém týmu to však
vyhovuje.
Zlepšily se výsledky, čím to
podle vás je? 
Jak jsem již zmínil, máme kvalitní

tým, snažíme se o nátlakový kom-
binační fotbal. Chceme hrát
ofenzivně a dávat hodně branek.
A jak říkám, svědčí nám velké
hřiště a celkem kvalitní trávník,
který u nás je.

Na Převýšov vzpomínám, ale v Chlumci nám to vyhovuje

Tomáš Bastin (v modrém) v utkání proti rezervě Dukly Praha.
Foto: www.chlumecky-fotbal.com

Chlumecký Tomáš Bastin dal vítěznou branku v podzimním utkání proti
Zápům. Foto: www.chlumecky-fotbal.com

Váš největší fotbalový úspěch? 
Nejvíc si vážím naši cesty MOL

Cupem. Domácí zápasy s ligisty
byly skvělé a s parádní kulisou.
Dále si cením tehdejšího postupu
do ČFL se společným týmem FK
Nová Paka/Nový Bydžov, později
přejmenovaným na Union 2013.
Co vaše fotbalové ambice? 

Rozhodně bych si přál v Chlumci
vykopat druhou ligu.
V ČFL vám patří druhé místo,
co je cílem Chlumce? 

Na tuhle otázku jsem ze svého
pohledu odpověděl v předchozí
otázce. Jinak si myslím, že je to
otázka na vedení a trenéry. 
Slavia v derby nejspíš rozho-
dla o titulu, co jste na zápas
pražských "S" říkal?

Derby moc krásy nepobralo, ale
bylo vidět, že Sparta na Slavii
momentálně nemá. Příští sezona
však může být jiná.

(vek)
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Trutnov s dosavadním prů-
během sezony může být spoko-
jený jen těžko. 

Je to tak. Na začátku sezony jsme
měli několik zápasů, ve kterých jsme
měli bodovat. Bohužel se tomu tak
nestalo a následně jsme se po třech
zápasech dostali pod tlak a nemohli
to zlomit. Naštěstí se nám podařilo
vyhrát alespoň poslední dvě utkání a
usadit se tak nad sestupovými pří-
čkami.
Kde hledat příčinu prvotních
neúspěchů? 
Dlouhodobě nás trápí produktivita a

následně dostáváme laciné góly. To
budou asi naše dva hlavní problémy,
na kterých bychom se měli v budoucí
přípravě zaměřit.
Vy sám jste jedním ze stěžejních
hráčů Trutnova. Jak vnímáte svoji
roli v týmu? 

Pokud dobře počítám, tak už hraju
za A tým cca 14 let, takže patřím také
mezi ty nejstarší hráče. Proto se
snažím alespoň na hřišti vždy nechat
stoprocentní výkon, a tak motivovat
další hráče k podobnému přístupu. A

to i když se mi zrovna nedaří, což je
ostatně dost často. Také jsem týmový
pokladník, což se rovná nejoblíbe-
nější hráč v celém týmu (usměje se). 
Co říkáte na složení současného
mužstva? 

Jsem více než spokojený, je to
kombinace mládí a zkušeností. Do
týmu nám přišlo či se vrátilo pár
nových hráčů a já věřím, že pokud se
všichni sejdeme ve zdraví, tak letošní
sezona bude o mnoho lepší než ta
předchozí.
Pauza od fotbalu je už hodně
dlouhá, jak ji osobně trávíte? 

Musím se přiznat, že v první části
pandemie mi fotbal nikterak nechy-
běl, člověk si od fotbalu odpočinul a
mohl se věnovat jiným aktivitám, na
které normálně nemá moc času.
Volno jsem tedy strávil jízdou na
silničce, v zimě běžkami a dalšími
aktivitami. 
Jak vidíte situaci nyní? Dohraje se
alespoň podzimní část sezony? 

Já osobně jsem pro, aby se soutěž
nedohrávala, nevidím v tom za
aktuální situace žádný smysl ani

MATĚJ MAŘAS, OBRÁNCE TRUTNOVA: 

Patří k základní ose týmu. Jedna z opor současného Trutnova v divizi C
Matěj Mařas je z těch hráčů, kteří jdou příkladem mladším. Dnes již
dlouholetá součást týmu Miloše Dvořáka v rozhovoru nejen o letošní
sezoně. „Já osobně jsem pro, aby se soutěž nedohrávala, nevidím v
tom za aktuální situace žádný smysl ani důvod,“ míní dvaatřicetiletý
obránce s minulostí v Liberci či Jablonci, který však dokáže zahrát na
vícero postech.   

důvod. Samozřejmě ale chápu, že tu
jsou například tlaky od klubů, které již
do rozehrané sezony zainvestovali a
rádi by postoupili o soutěž výš. A to
neříkám proto, že se Trutnov nachází
na takovém místě, na kterém aktu-
álně je.
Jak se dlouhá pauza na hráčích
projeví? 

Tuším, že největší problém bude při
práci s balónem, což ostatně pozo-
ruju i sám na sobě. A možná také v
dodržování taktický pokynů. Jinak
věřím, že se každý alespoň trochu
fyzicky udržoval. 
Co vy a sport v období bez
fotbalu?

Teď už i já na sobě pozoruju
abstinenční příznaky, takže bych
uvítal, kdybychom mohli alespoň
začít pořádně trénovat. Jinak sportuji
cca čtyřikrát až pětkrát v týdnu -
kombinace běhu, silničky a cvičení.
Jaké jsou nyní cíle Trutnova?    

Troufám si říct, že trutnovský fotbal
nemá žádné přehnané cíle. Naší

Chci hrát tak, abych se nemusel stydět

Matěj Mařas v zápase s rezervou Hradce Králové. Foto: Archiv M. M.

Matěj Mařas nastupuje za první mužstvo Trutnova už čtrnáct let.
Foto: Archiv M. M.

prioritou je vždy hrát klidný střed
tabulky a předvádět dobrý a
koukatelný fotbal.
Na jaký zápas, moment či sezonu
v trutnovském dresu zaručeně
nezapomenete? 
Bohužel já fotbal takhle neprožívám,

takže vyloženě žádný zápas či sezonu
v hlavě nemám.
Jaké máte teď fotbalové ambice?

Upřímně? Já už dlouho žádné
ambice nemám. Samozřejmě bych
ještě rád nějakou dobu hrál, pokud to
ovšem zdraví dovolí, a to tak, abych
se za svůj výkon nemusel stydět a byl
tak týmu alespoň trochu přínosem.

(pvh)

Narozen: 25. července 1988 v
Trutnově. 
Hráčská kariéra: SK Horní Staré Město
– Trutnov, FK Trutnov, Slovan Liberec,
FK Jablonec, MFK Trutnov.

MATĚJ MAŘAS
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Jste v kontaktu se svými
svěřenci? 

Ano, jsem. Máme společnou
skupinu na WhatsAppu.
Dostali od vás hráči nějaký plán
či rady, jak trénovat v nucené
pauze?
Ano, hráči vědí jak se udržovat, ale

spíše jde o to, aby měli jakýkoliv
pohyb.
Jak jste byl spokojený s výkony
mladších žáků Jičína v pod-
zimní části sezony? 

Byl jsem víceméně spokojený, i
když výsledky tomu neodpovídaly.
Moji hráči jsou oproti některým
protihráčům mladší někdy i o dva
roky, což je samozřejmě znát. Ale já
vím, co od svých hráčů mohu
očekávat, tudíž výsledek není pro
nás až tak podstatný.
Jaké cíle si s týmem kladete? 

Nejdůležitější je udržet děti
všeobecně u sportu. Můj cíl je, aby

fotbal kluky bavil a scházeli jsme se
v co největším počtu na trénincích.
Jak velký problém v nucené
pauze spatřujete? Máte zprávy,
že by někteří hráči o fotbal
ztráceli zájem? 

Už je to opravdu dlouhé pro
všechny, což spatřuji na sobě.
Žádné zprávy o konci nemám, ba
naopak, kluci už se těší, až si budou
opět moci kopnout společně do
míče.
Kdy očekáváte návrat na
trávníky? 
Nedokážu odpovědět, ale myslím

si, že malé děti už měly mít dávno
dovoleno normálně sportovat.
Vy sám můžete předávat
bohaté hráčské zkušenosti.
Chcete trenérskou budoucnost
spojit právě s Jičínem? 

Hlavním důvodem, proč trénuji v
Jičíně, jsou moje děti, kvůli kterým
jsem do toho šel. Do budoucnosti

ALEŠ GAUBMAN, TRENÉR MLADŠÍCH ŽÁKŮ JIČÍNA: 

Velmi zkušený hráč a nyní trenér. To je Aleš Gaubman. Výborný
fotbalista, který v mládeži kopal za Jablonec, je známý především
ze svého působení v Jičíně, Turnově, ale hlavně také v Lomnici nad
Popelkou, jejíž dres obléká i ve svých sedmatřiceti letech. Kromě
aktivního hraní před nucenou pauzou coby trenér vedl mladší žáky
Jičína v krajském přeboru.   

nehledím a už vůbec ne v této době.
Plánujete se trenérsky vzdě-
lávat? 

Mám licenci B, což je pro mě
momentálně dostačující. 
V Jičíně jste působil jako hráč.
Je to klub vašeho srdce? 
V Jičíně bydlím a v klubu jako hráč

jsem strávil mnoho pěkných let,
tudíž logicky mám vazbu k tomuto
klubu. Ale klubem mého srdce bude
spíše Lomnice nad Popelkou, kde
jsem dělal první větší fotbalové
krůčky.
Jaké jsou vaše fotbalové plány?
Zamávala pauza s vaší mo-
tivací, co se týče aktivního
hraní? 

Plány Lomnice jsou postoupit do
krajského přeboru, ale to se musí
dohrát aspoň polovina soutěže.
Fotbal je můj celoživotní koníček,
takže doufám, že mi tělo umožní
ještě pár let sportovat a je jedno, na
jaké úrovni to bude.
V kariéře jste prošel více klubů.
Která sezona pro vás byla tou
vůbec nejlepší? 

Asi se nedá vybrat jedna nejlepší,
protože každá sezona má své
kouzlo, ať už hrajete o postup do
vyšší soutěže nebo naopak o
záchranu v soutěži. Ale z osobních
statistik jsem měl nejlepší sezonu
po návratu do Lomnice nad
Popelkou, kdy jsem se dlouho pral o
korunu krále střelců v krajském
přeboru.
Sledujete ligové dění? Komu
fandíte? 

Ano, snažím se sledovat. Nemám
vyloženě svůj tým, ale v mládeži
jsem si prošel FK Jablonec, takže
moje náklonnost k tomuto týmu
zůstala. Oba moji kluci jsou
sparťani, tak se k nim občas
přidám.

(pvh)

Své hráče znám, výsledek není až tak podstatný

Aleš Gaubman vede mladší žáky Jičína v krajském přeboru.                                                                                                Foto: Archiv A. G.

ALEŠ GAUBMAN
Narozen: 
21. ledna 1984 v Jilemnici. 
Hráčská kariéra:  
TJ Sokol Stružinec, 
FC Lomnice nad Popelkou, 
FK Jablonec 
(žákovská liga, extraliga dorostu), 
FC Lomnice nad Popelkou, 
SK Jičín – postup do divize, 
FC Lomnice nad Popelkou, 
FK Turnov, 
FC Lomnice nad Popelkou.
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Měl jste jasno ihned, že budete
obhajovat post předsedy?

Vyvíjelo se to postupně, ale již
dlouho dopředu kluby dávaly
najevo, že by chtěly stávající vedení
i do dalšího volebního období. Když
jsem se ohlédl zpět, zjistil jsem, že to
je již páté volební období v této
pozici. Vzhledem k tomu, že toho
bylo poslední roky na mne moc,
ukončil jsem po dvanácti letech
působení v KFS a rozhodl se
pokračovat v práci jen pro náš
okres.
V čem jsou kladné stránky
vašeho okresu?

Myslím, že je to hlavně zdravé
ovzduší, které napomáhá tomu, že
spolupráce OFS s kluby i mezi kluby
navzájem je na velmi dobré úrovni.
Mám kolem sebe pracovité lidi,
kteří mají fotbal rádi a jsou schopni
táhnout za jeden provaz. Velmi
dobrá je také komunikace s kluby,
otevřenost a transparentnost.
V neposlední řadě je v klubech
spoustu zapálených funkcionářů
a hlavně trenérů mládeže a i díky
nim se nám daří držet více než
padesáti procentní podíl členů z řad
mládeže.
A v čem záporné?

Jedna věc, kterou nezměníme, je
tvar okresu, který má z jihu na sever
vzdálenost 70 km a z východu na
západ jen 15-20 km. Problém je
také, že v našem regionu je menší
lidnatost, nedostatek firem, které by
podporovaly sport v našem
regionu. Dále bych viděl dlouho-
dobý nedostatek rozhodčích.
Podporujete celkové změny ve
fotbale?

Změny jsou jednoznačně potřeba,
eskalace arogance moci ve fotbale
již delší dobu přesahovala únosnou
mez. Náš okres patřil dlouhodobě
ke kritikům dění v našem fotbale.
V některých regionech daly kluby
jasně najevo, že chtějí fotbal dělat
transparentně, někde se ale
bohužel ukázalo, že jim nedávný
stav asi vyhovoval. Pokud se
nepodaří radikální řez v rámci

struktur FAČR, tak mám obavy, že
se toho příliš nezmění.
A jaké změny chystáte vy na
okrese?

Výkonný výbor jmenoval nového
předsedu komise rozhodčích a
sportovně technické komise a OFS
má nové sídlo ve větších
prostorech. Bude také vybrán nový
GTM namísto Petra Havlíka, který
musel tuto činnost z rodinných
důvodů ukončit. Chtěli bychom
rozvíjet projekty, které se v mi-
nulosti osvědčily. Naším úkolem
bude hlavně restart všech soutěží
s eliminací minimálního úbytku
členů.
Založili jste servisní středisko
pro kluby, jak vlastně funguje?

Servisní středisko při OFS funguje
tak, že jsme schopni za kluby
vyřizovat legislativní agendu vůči
ČUS, NSA, MŠMT, FAČR, dále jsme
schopni zařídit vedení účetní
a daňové agendy, žádosti o dotace
obcí, měst, kraje, FAČR, NSA, MŠMT
včetně jejich administrace a vyúč-
tování. Dále zajišťujeme pora-
denství klubům v těchto záleži-
tostech, aby se mohli funkcionáři,
zejména v menších klubech,
věnovat reálnému fotbalu, protože
legislativní zátěž pro ně je ze strany
státu podle mne až neúnosná.
Pokračovat bude určitě péče
o mládež. Na co se chcete
zaměřit?
Určitě mládež budeme podporovat
primárně, je to jediná cest, jak
zachovat fotbal na okrese pro
budoucí generace. Chtěli bychom
se s kolegy více zaměřit na kvalitu
tréninkového procesu, na vzdělá-
vání trenérů mládeže. Dále naší
snahou bude, aby tréninkový
proces v kategorii přípravek byl
zaměřený více na radost ze hry a na
všestrannost.
Budete pořádat kemp mládeže
v Teplicích nad Metují?
Tradiční kemp mládeže v Teplicích

máme připravený, věříme, že se
bude moci konat, jelikož už dnes
máme 45 přihlášených dětí z celko-

PETR VÍTEK, PŘEDSEDA OFS NÁCHOD:

Volby v OFS Náchod rozhodly: Petr Vítek bude pokračovat jako
předseda. Jaké má plány?

vé kapacity 60. Jsme potěšeni, že se
k nám vrací děti nejen z našeho
okresu, ale i z celého kraje.
A jak by měly dál fungovat
mládežnické okresní výběry?

Chtěli bychom navázat na
tréninkové kempy výběrů, které se
osvědčily, rádi bychom více
komunikovali s rodiči talento-
vaných hráčů napřímo, jelikož se
k nim některé informace přes kluby
často nedostávají. Určitě chceme
i ve výběrech dávat šanci hráčům
z menších klubů.
Máte také projekt Bavíme se
sportem.

V roce 2015 založil OFS Náchod
a FK Náchod spolek, jehož hlavním
cílem je rozvoj pohybové gramot-
nosti dětí ve věku 4-12 let a dále
vštěpovat jim  přirozený zdravý
životní styl, který si děti osvojí již v
útlém věku, kdy se učí pravidelně
sportovat, překonávat překážky,
posouvat postupně hranice svých
možností. Zároveň náplň projektu
eliminuje vliv škodlivých aspektů
na děti, jako je obezity, pohybové
disbalance, inklinace ke kouření
a závislosti na alkoholu a počí-
tačích. 
Jak to funguje?

Celoroční projekt pravidelných
hodin cvičení je zaměřený na
všeobecnou pohybovou a spor-
tovní průpravu dětí. Trenéři s licencí
na práci s dětmi připravují pro děti
ve věku 4 - 10 let pravidelně
tréninkové jednotky přizpůsobené

jejich věku a pohybovým schop-
nostem. Cvičení probíhají zábav-
nou a úsměvnou formou přímo
v MŠ nebo ZŠ tak, aby se děti
nemusely do ničeho nutit, ale aby
se na cvičení těšily a měly radost
z pohybu. V rámci cvičení mají
možnost si vyzkoušet různé druhy
sportovních náčiní a cvičebních
pomůcek na rozličných sporto-
vištích, ale i v přírodě. Hodiny
cvičení v rámci projektu zajišťují
licencovaní trenéři, kteří mají
zkušenosti v oblasti sportování
mládeže a pravidelně se vzdělávají.
V projektu je v současné době
zapojeno v pravidelných aktivitách
více než 500 dětí v pěti regionech
našeho okresu. V průběhu letních
prázdnin pořádáme v rámci
projektu Příměstské tábory v pěti
městech, které jsou zaměřené na
pohybové a sportovní aktivity.
Tábory probíhají v týdenních
turnusech a účastní se ho na  děti ve
věku 3 - 12 let. O děti se starají
zkušení lektoři. V loňském roce se
Příměstských táborů ve třech
regionech účastnilo více než 600
dětí.

(fvk)

Myslím, že tady máme zdravé ovzduší

OKRESNÍ FOTBAL Náchodsko

Petr Vítek byl opět zvolen předsedou OFS Náchod.  Foto: Archiv FVK
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Více čtení a zábavy pro fotbalové příznivce přináší OFS Hradec Králové, který od
ledna vydává měsíční zpravodaj Fotbalové Hradecko.

V každém čísle najdete rozhovory s osobnostmi, ligovými hráči i amatéry, trenéry
mládeže, nechybí pohled do histore okresní kopané, představování klubů a
charitativní akce. „Fotbal v okrese chceme dál rozvíjet a tohle je jedna z nových věcí.
Věřím, že se zpravodaj bude fanouškům líbit,“ říká Martin Zbořil, předseda OFS HK.
Upoutávky a odkazy najdete na Facebooku a webových stránkách www.ofshk.cz. 

ČTENÍ PRO FANOUŠKY: 

Fotbalové Hradecko

OKRESNÍ FOTBAL Královéhradecko

GRATULUJEME!

V těchto dnech slaví významné
životní jubileum 70 let Luboš
Martinec (nar. 13. 4. 1951), otec tří
známých synů Patrika, Tomáše
a Jakuba.

Bývalý ligový fotbalista Spartaku
ZVÚ Hradec Králové v roce 1972
přestoupil do TJ Náchod, kde hrál
a později úspěšně trénoval bezmála
15 let, říká se, že má v náchodské
Bělovsi sochu. Působil též jako trenér
u mládeže v RH Hradec Králové,

h r á č s k o u
a trenérskou kariéru pak zakončil v Častolovicích.
Jako manažer byl v letech 1992/93 u postupu do
extraligy hokejového klubu HC Stadión Hradec
Králové. 
Letos je výročí 120 let fotbalu v Náchodě, bohužel

žádné velké oslavy nebudou, Luboš Martinec se
určitě sejde třeba s Petrem Hummlerem a dalšími
kamarády, aby zavzpomínali na krásná léta prožitá
pod náchodským zámkem.  

Pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost
na sportovištích i mimo ně mu přeji kamarádi, ke
gratulantům se připojují Okresní fotbalový svaz
Hradec Králové i naše sportovní redakce.

Text a foto: Lubomír Douděra

Luboš Martinec slaví 70

SMUTNÁ ZPRÁVA

Na OFS Hradec Králové dorazila smutná
zpráva, že navždy odešel bývalý
fotbalista Jiří Elišák zvaný "Hába" (nar. 2. 4.
1947).

V žácích a ligovém dorostu Spartaku
Hradec Králové to byl velice talentovaný
a nadějný fotbalista, levý obránce či
stoper. Měl fantastickou levačku a krásně
se na něho koukalo jak na place kouzlil a
ty jeho jesle, to byla vždy lahůdka,
bezchybný byl zejména při exekuci
pokutových kopů.

Svého času o něj usiloval klub
Bohemians Praha. Po vojně v Dukle Tábor
se vrátil zpět do klubu hradeckých
"Votroků", dále obouval kopačky v divizi za ZAS Jaroměř, Montas Hradec
Králové a Lokomotivu Hradec Králové. Nikdy nezkazil žádnou srandu a byl
výborným parťákem. 
Čest jeho památce!                                                                                                  (ld)

Navždy odešel Jiří Elišák 

Snímek je z doby, kdy
Luboš Martinec hrál za
Náchod
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VIRTUAL STUDIO
P A R D U B I C E K o n g r e s o v é  C e n t r u m ,  P a l á c  P a r d u b i c e

První virtuální studio v Pardubicích
Plně vybavené virtuální studio na online eventy.

Vhodné pro:

Pro konkrétní nabídku zajištění Vaší akce nás kontaktujte.

• lokace - OC Palác Pardubice - 3. patro
• dostupné parkování
• kompletní zázemí kongresového centra
• možnost občerstvení přímo na místě
• flexibilita a individuální přístup k vašim  

specifickým požadavkům
• dvě plně vybavená studia:  

1) s LED stěnou  
2) s green screen klíčovacím pozadím 

• čtecí zařízení
• navrhneme pro vás technické řešení
• pomůžeme s návrhem obsahu eventu
• grafické zpracování, režie a dramaturgie
• přenos do veřejného online prostoru:  

YouTube live, Facebook, Instagram, atd. nebo  
na vaše stránky

• přenos do zabezpečené klientské sekce 
popřípadě placeným/free privátním přenosem  
po udělení hesla

• online školení trenérů a rozhodčích
• konference a valné hromady, výroční schůze
• webináře

• instruktáže
• online tréninky
• tiskové brífinky

Bratranců Veverkových 680
Pardubice, 530 02
www.masa-agency.cz

Radek Mašík
T +420 606 761 267
E radek@masa-agency.cz

David Kantor
T +420 724 564 222
E david@masa-agency.cz


