
ZDENĚK KARANSKÝ:
Proč skončil v Rychnově?

MARTIN ŠOLC:
Slavia myslí na divizi

LUKÁŠ HAKEN:
Železnice míří výš
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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
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FOTOGRAFIE  NA TITULNÍ STRANĚ: 
Foto: Lubomír Douděra
Ve čtvrtfinále královéhradeckého Votrok Cupu podlehly
Nechanice (v červeném) Vysoké nad Labem B 1:3.

 Fotbalová osobnost: Vilém Novák 4
 Votrok krajský přebor: Martin Šolc, obránce Slavie Hradec Králové 5
 Votrok krajský přebor: 
 Zdeněk Karanský, bývalý trenér Spartaku Rychnov nad Kněžnou 6
 AM Gnol I. A třída: Jakub Šiška, útočník SK Roudnice 7
 JAKO I. B třída, skupina A: 
 Lukáš Haken, záložník Sokola Železnice 8
 JAKO I. B třída, skupina B: 
 Ladislav Sršeň, záložník Sokola Lípa nad Orlicí 9
 Fotostrana: Letní poháry a příprava 10
 ČFL: Dominik Bičiště, záložník FC Hradec Králové B 11
 Divize C: Petr Tomeš, obránce TJ Dvůr Králové nad Labem 12
 Mládež: Jan Hubka, trenér FK Náchod U14 13
 Rozhodčí: Talent Jakub Nymsa 14
 OFS Rychnov nad Kněžnou: Luboš Michalec, předseda 15
 OFS Hradec Králové 16

JAROMĚŘ V NOVÉM

OBSAH:

Takhle povedeně vypadá zrekonstruovaná tribuna v Jaroměři. Její
kapacita je 200 diváků. Foto: FVK

Pro krajský svaz je to velký úspěch. Václav Andrejs byl na
valné hromadě asociace v Nymburku zvolen do
dvanáctičlenného výkonného výboru, tedy jakési fotbalové
vlády.

Krajský předseda Andrejs
je ve VV FAČR

Fotbalový časopis 
o kopané 
Královéhradeckého kraje

„Považuji to za vrchol mé
kariéry, co se týká působení v
regionálním fotbale. Je to pro
mě obrovská čest. A také, jak
jsem mluvil s oběma kandidáty
na předsedu, Petrem Fouskem a
Karlem Poborským, náš region
byl v jejich očích vnímám a
hodnocen velmi vysoko,“ řekl
Andrejs. „Zájem o náš kraj byl
oboustranný a oba hovořili o
tom, že úroveň naší práce byla
vysoká i v minulých letech.

Proto i mé zvolení vnímám jako
ocenění práce nás všech v kraji.“

KDY ZAČNOU
SOUTĚŽE?

Nová sezona v Královéhradeckém kraji 
odstartuje dříve, než bývalo zvykem.

Pohár hejtmana: 
24. - 25. července

Soutěže dospělých: 
31. července - 1. srpna

Soutěže mládeže: 
Bude určeno podle počtu přihlášených.
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Byl jste dlouholetým rozhod-
čím OFS Hradec Králové. Co
vás na té práci nejvíce bavilo? 

Vždycky ta hra samotná. Ten
průběh, zkrátka fotbal všeobecně.
Teď budu ještě pokračovat na
pozici delegáta.
Vzpomenete na některý kurió-
zní moment z kariéry sudího? 

(směje se) Když jsem pískal svůj
první nebo druhý zápas ve Skři-
vanech. Byl to tehdy zápas Skřiva-
ny – Libčany. Míč při nějakém
odkopu vylétl do stromu a čekalo
se, až spadne. Trvalo to asi dvě mi-
nuty a všichni zúčastnění se má-
lem potrhali smíchy. 

Nepískal jste ale jen fotbal. 
Ano. Asi pět let jsem dělal hoke-

jového rozhodčího a patnáct let
pak společně s fotbalem i basket-
balového. 
V rozhodování různých sportů
musel být poměrně velký roz-
díl, že?

Určitě. Každý sport má svoje věci.
V basketu je spousta soubojů, které
jsou leckdy těžké na posouzení.
Hokej je takový jasnější. No a fot-
bal, ten dělám celý život (usměje
se).
Dlouhá je i vaše funkcionářská
kariéra. Působil jste někdy v
této funkci i v rámci některého

VILÉM NOVÁK, ROZHODČÍ, FUNKCIONÁŘ, DELEGÁT: 

Dlouholetý významný fotbalový funkcionář, od roku 1970 roz-
hodčí a od roku 1994 až doposud delegát. V období 1976-1994
řídil soutěže Východočeského krajského fotbalového svazu. V
období let 1978 až 1989 byl také členem sportovně technické
komise OFS Hradec Králové. Vilém Novák, který v květnu oslavil
sedmdesáté narozeniny, je muž mnoha funkcí. Ve fotbalovém
prostředí se pohybuje takřka celý život. A končit ještě rozhodně
nehodlá. Co očekává od evropského šampionátu a kdo z hráčů se
mu nejvíce líbí?  

z klubů? 
Ne, jen na krajské a okresní úrovni,

nikdy v žádném konkrétním klubu.
Nikdy jsem závodně ani fotbal
nehrál. Kdybych měl jmenovat ob-
líbený klub, byly by to asi Kunčice,
kam se občas jezdím dívat na
zápasy. 
Jak s amatérským fotbalem za-
mává dlouhá a nucená pauza? 

Myslím, že to bude hodně špatné.
Spousta hráčů, hlavně těch star-
ších, podle mě skončí. Podobné to
může být i u mládeže. Těch sportů
je navíc hodně, takže je i větší
konkurence. Vím, že se v poslední
době rozmohl třeba florbal.     
V nedávných volbách do Vý-
konného výboru FAČR uspěl
současný předseda KFS Václav
Andrejs. Co na to říkáte?

Jsem rád, že se tam dostal, přeju
mu to. Já pana Andrejse pamatuji
ještě, když dělal brankáře ve
Smiřicích (směje se).  
V nejbližších dnech startuje

EURO? Hlavně, abychom nedopadli jako hokejisté 

Na snímku zleva předseda Komise rozhodčích a delegátů OFS Hradec Králové Lukáš Vojtěch, oslavenec Vilém Novák a rozhodčí FIFA Pavel Orel při
halovém Okresním přeboru mládeže ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem.                                                                                             Foto: Lubomír Douděra 

EURO. Jak se na něj těšíte a jak
tipujete šance českého národ-
ního týmu?

Samozřejmě se těším, ale moc
toho od našich nečekám. Sledoval
jsem přípravu s Itálií a Albánií.
Italové byli o třídu lepší, s Albánií to
bylo s odřenýma ušima. Bude to
hodně těžké. Jen doufám, že
nedopadneme jako hokejisté v
Lotyšsku.   
Na úvod se výběr Jaroslava
Šilhavého střetne se Skot-
skem. Bude případný úspěch
klíčem k postupu ze základní
skupiny? 
Je to důležitý zápas, ale nebude to

žádná legrace. Spíš to osobně
tipuji na remízu. 
Máte v reprezentaci své oblí-
bence?

Nejvíce se mi líbí Tomáš Souček, s
Albánií hrál velmi dobře Masopust.
A taky se mi líbí Vladimír Coufal.

(pvh)
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Martine, nyní už jste po pauze
zpět na trávníku.

Ano. Trénuje se třikrát v týdnu, z
toho jeden trénink je veden pod
kondičním trenérem se zamě-
řením na techniku běhu a celkové
zesílení stavby těla. Máme ode-
hrána přátelská utkání a čeká nás
ještě AGRO KFS pohár.
Zrušení minulé sezony vás
mohlo mrzet. Měli jste ročník
velmi dobře rozehraný.

To je pravda, vyšlo nám pár
utkání v řadě, přišlo zdravé sebe-
vědomí, tým si věřil, pak ale přišla
nucená pauza.

Slavia HK se netají divizními
ambicemi. Jak moc jsou reál-
né?

Uvidíme, jak chytneme vstup do
soutěže, a jak se bude dařit v
průběhu soutěže. Poté se může-
me třeba bavit o vyšších ambi-
cích.
Co případné posily. Rýsují se
některé příchody?

Ano. V týmu jsou nové tváře, ale
zda jejich hostování budou dota-
žena do konce, to je spíše otázka
na vedení klubu.
Jak moc v tréninkovém proce-
su pociťujete dlouhou pauzu?

MARTIN ŠOLC, OBRÁNCE SLAVIE HK: 

Již dlouhou dobu stabilní a pevná součást týmu. Vysoký
obránce Martin Šolc dvanáct let obléká sešívaný dres hradecké
Slavie, mužstva, které v průběhu dnes již ukončené sezony
naznačilo své možnosti a cíle. „Je tu super parta a skvělý trenér,“
pochvaluje si blonďatý zadák. Jak se ambiciózní tým pod
vedením Josefa Boučka chystá na nový soutěžní ročník?

Na fyzičce je to znát, ale věřím, že
se po pár trénincích a zápasech
do toho zase dostaneme.
Vy sám jste už dost zkušeným
hráčem týmu. Plánujete s klu-
bem spojit další budoucnost?
Letos to bude přesně deset let od

vyhrané baráže s Přepychy a
postupu do krajského přeboru,
tím jsem začal působení v do-
spělém fotbale. Před tím jsem hrál
dva roky v dorostu Slavie. Takže
tu působím přibližně dvanáct let.
Jsem tu spokojen, uvidíme co
přinese budoucnost, nemám v
plánu odcházet.
Pravidelně hrajete na de-
fenzivním postu. Který z nich
je vám nejbližší?

Hrajeme systém na tři obránce,
krajní obránci jsou běhavé posty,
takže mi nejvíce vyhovuje střední
obránce. Je tu velký prostor k
rozehráváni, ale zároveň si člověk
musí dát pozor na chybu, pak už
je tam jen brankář. Tím nechci
říct, že nevěřím naší výborné

Divize? Uvidíme, jak chytneme začátek 

Martin Šolc nastupuje v defenzivních řadách Slavie.           Foto: Archiv M. Š. 

Martin Šolc působí v áčku Slavie už deset let.                        Foto: Archiv M. Š.

dvojici brankářů Máša a Monďa
(usměje se).
Co vaše fotbalové plány? Mě-
ní se s ambicemi celého klu-
bu?

Ani bych neřekl, moje ambice
jsou pořád stejné - bavit se fot-
balem a mít z toho radost. Dát si
po vyhraném utkání něco do-
brého k jídlu a pití u nás v bufetu u
Jardy Linharta.
V čem je největší deviza sou-
časné Slavie?

Co se týče podmínek na tréno-
vání, tak myslím, že máme jedny
z nejlepších. Co se týče týmu, tak
to je určitě super parta a skvělý
trenér Pepa Bouček.

(pvh)

Narozen: 10. června 1991 v Hradci
Králové. 
Hráčská kariéra: Nový Hradec Králové,
Malšovice, Slavia HK, Nebeský klády.
Úspěchy: postup do krajského přeboru,
2. místo v krajském poháru mužů.

MARTIN ŠOLC
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Proč jste v Rychnově vlastně
skončil?

Byl jsem tu tři roky, což je dlouhá
doba. Bylo to po částečně odehrané
sezoně a po šesti kolech, kdy jsme
měli tři body, což je málo.
Po úvodních kolech dnes již
skončené sezony jste byli asi
hlavním kandidátem sestupu.
Oddechl jste si, že se soutěž
nedohrála?

Ani ne, stále jsem věřil, že Rychnov
je kvalitní tým, doplňovány mla-
dými odchovanci, kteří se stále více
začleňovali do A týmu. Věřil jsem
jim.
Jak stručně hodnotíte odehra-
ná kola sezony z pohledu Ry-
chnova?

První kolo jsme měli Olympii HK,
kandidáta postupu do divize, a
dostali jsme 10 gólů. Druhé kolo
jsme měli Červený Kostelec, kde
jsme utržili jediné tři body. Pak
přišla Slavia, Libčany, kde jsme sice
prohráli, ale myslím si, že jsme byli
lepším týmem. Pak jsme se střetli s
Hořicemi, Vysokou, což hodnotím

jako smolné zápasy, kde jsme pro-
hráli naší nedůsledností a vlastními
chybami.
Stála za vašim odchodem na-
bídka z jiného klubu?

Ne, při obchodu žádná nebyla a
zatím ani není.
Jak moc vám fotbal během
pauzy chyběl? Jak jste ji trávil?

Abych se přiznal, po nepovede-
ných šesti kolech jsem to přivítal, i
když jsem nemyslel, že to bude tak
dlouhá pauza. Pauzu jsem trávil
převážně s rodinou a pracovní
vytížeností.
Tým jste v sezoně 2018/2019
pomohl vytáhnout z velmi
bídně vyhlížející situace. Šlo o
nejlepší půl sezonu vaší tre-
nérské kariéry?

Práce v Rychnově byla úžasná, co
se týká předsedy Vaška Brůžka a
bývalých trenérů dorostu Rückera a
Zemánka, kteří výborně připravili
kluky mezi může. První podzim
mého působení v Rychnově jsme se
takříkajíc seznamovali a jarní se-
zona se vyvinula už v lepším světle.

ZDENĚK KARANSKÝ, BÝVALÝ TRENÉR RYCHNOVA: 

V Rychnově zažil skvělý začátek, když mu pomohl vstát z mrtvých.
Vzpomeňme na impozantní stíhací jízdu v jarní části sezony
2018/2019, kdy mužstvo sbíralo body jako na běžícím páse a
zachránilo Votrok krajský přebor. Zkušený trenér Zdeněk
Karanský však už v nové sezoně Rychnov mezi krajskou elitou
nepovede. Po zhruba třech letech na jeho lavičce mu vaz srazila i
mizerná bilance v odehraných kolech dnes již ukončené sezony
2020/2021. „Plánuji rozlučku s hráči i vedením,“ naznačil kouč i po
svém odchodu dobré vztahy s hráči i vedením klubu.     

Dá se říci, že to byla nejlepší půl-
sezona trenérské kariéry. Kluci
skvěle fungovali a vše si sedlo.
Jak na angažmá v Rychnově
budete vzpomínat?

Velice dobře. Jak jsem říkal, před-
seda Vašek Brůžek dělá pro fotbal v
Rychnově hrozně moc. Zmíním i
trenéra B týmu Jakuba Jedlinského
nebo bývalé trenéry dorostu, p.
Zemánka a Rückera. A samozřejmě
budu vzpomínat na kluky jak z
týmu „A“, tak z týmu „B“.
Zůstanete v kontaktu s hráči?

Z mé strany budu rád, když bu-

Práce tu byla úžasná. Tým budu sledovat dál 

Zdeněk Karanský na rychnovské střídačce.                                                                                Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Zdeněk Karanský skončil po třech letech na lavičce Rychnova.
Foto: Archiv Z. K.

deme v kontaktu. Samozřejmě
Rychnov budu sledovat dál v kraj-
ském přeboru a plánuji na některý
víkend rozlučku s hráči a vedením.
Co potřebuje Rychnov zlepšit,
aby se do budoucna pohyboval
ve vyšších patrech tabulky pře-
boru?

Tak to je spíš otázka na novou
trenérskou dvojici. Z mého pohledu
rychlejší přechod dopředu a lepší
zakončení herní situace.
Vyhlížíte už novou sezonu?

Ano. V první řadě jsem v oče-
kávání, jak se povede Rychnovu a
dále budu sledovat tvrdý boj o
postup do divize. Myslím, že ve hře
budou tři až čtyři celky.
Kde vidíte svoje trenérské kro-
ky nyní?
Teď nikde. Budu se věnovat rodině
a uvidím, co přijde za nabídku.

(pvh)

Narozen: 18. července 1969 v Sokolově.
Hráčská kariéra: Dubá (žáci), Doksy (do-
rostenecká divize), Třebeš, Lokomotiva
HK, Roudnice, Smiřice a další.
Trenérská kariéra: elévovské týmy, do-
rostenecké týmy, 1. liga žen, FC Olympia
HK, Lázně Bělohrad, Lhota pod Libčany
(asistent), Nový Hradec, Libčany, Smi-
řice, Rychnov.

ZDENĚK KARANSKÝ
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Druhá sezona v řadě se nedo-
hrála, jak tento fakt vnímáte?

Bohužel kvůli pandemii nám
ukončili dvě dobře rozehrané
sezony, v té chvíli se nedalo dělat
vlastně nic, zdraví nás a všech
ostatních bylo na prvním místě.
Ale pokusíme se dostat s týmem
zpět na fotbalovou úroveň, na
jaké jsme byli před pandemií. 
Od října byla dlouhá pauza
bez fotbalu, jak moc vám to
chybělo? 

Určitě mi to chybělo, ale rodina
mně volný čas určitě zaplnila a
nezbývalo, než doufat v brzký
start. Momentálně jsme konečně
dospěli k rozvolnění a můžeme
zase trénovat naplno. 
Jak jinak jste se zabavil, když
byl fotbal přes půl roku za-
povězen? 
Jak jsem řekl, náš roční kluk mně

hodně vynahradil volný čas a na
štěstí jsem mohl chodit bez ome-
zení do práce, takže jsem strávil i
dost času tam. 
Udržoval jste se nějak v kon-

dici? 
Ještě nejsem ve věku, kdy by mě

půlroční pauza měla nějak raz-
antně ubrat na kondici, ale samo-
zřejmě jsem alespoň pravidelnou
jízdou na kole trochu udržoval
fyzičku na nějakém standardu. 
Teď se věci vrací do normálu,
znovu se hraje náhradní
AGRO CS Pohár, vítáte to?

Ano. Jsme rádi, že můžeme po
dlouhé pauze zase hrát. A jestli je
to pohár nebo nějaký přátelský
zápas, to je asi jedno. Důležité je,
že se zase hraje. A můžeme zase
dělat to, co nás baví. 
Roudnice se v posledních le-
tech pohybujete vždy v horní
patrech AM Gnol I. A třídy,
myslíte na postup? 
Pokaždé nám to o nějaké body
uteklo. Poslední roky už si myslím,
že jsme na to byli pomalu při-
praveni, bohužel pandemie nám
to trochu posunula, tak doufám,
že v následující sezoně dokážeme
to, že už na to máme a postou-
píme do krajského přeboru. 

JAKUB ŠIŠKA, ÚTOČNÍK ROUDNICE: 

Roudnice už řadu let patří k tomu nejlepšímu v AM Gnol I. A
třídě. Celek z Hradecka se vždy pohybuje v horních patrech
tabulky, postup do krajského přeboru však těsně utíká.
Poslední dvě sezony byly navíc ukončeny dříve, ambiciozní
klub tak na postup musel zapomenout. Šestadvacetiletý
útočník Jakub Šiška i tak věří, že se to v budoucnu povede.
Pomoci by měla výborná parta, která je v Roudnici pověstná. 

Jaké jsou vaše osobní fotba-
lové ambice? 
Důležité je nezranit se hned na
začátku sezony, jak už se mi
párkrát povedlo. A jinak asi žádné
nemám, jsem útočný hráč, chci
táhnout tým k výhře, ať už že
budu góly dávat nebo na ně
přihrávat. Důležité je, aby se
všichni v kabině cítili dobře, pak
jedině můžeme podávat maxi-
mální výkony. 
V mládeži jste působil v
hradeckém FC, pak jste hrál za
Olympii HK, jak na tyto roky

Snad ukážeme, že na postup do přeboru máme

Roudnice patří mezi nejlepší týmy I. A třídy. V týmu nechybí útočník Jakub Šiška (horní řada, druhý zleva).
Foto: Archiv J. Š.

Jakub Šiška (v modrém), věří, že s Roudnicí postoupí do krajského
přeboru. Foto: Archiv J. Š.

zpětně vzpomínáte? 
Na bývalé SK si už moc

nevzpomínám, ale určitě to byl
důležitý start. A Olympie? Tam
jsem dostal důležitou školu fot-
balu, získal jsem tam v mládí asi
nejvíce. Se spousty z kluků se
potkáváme na trávníku doteď. 
Jakou máte v Roudnici partu,
bavíte se fotbalem? A udržo-
vali jste kontakt i během dlo-
uhé pauzy? 
V Roudnici je asi ta nejlepší parta,

co jsem kdy zažil. Nevzpomínám
si na nějaké rozepře, kluci se
fotbalem nejen baví, ale někteří
to hrají srdcem, což je důležité. V
kontaktu jsme určitě byly. 
Blíží se evropský šampionát
ve fotbale, jak podle vás do-
padne náš národní tým a kdo
bude celkovým vítězem? 

Odhadovat vítěze ještě před za-
čátkem si asi netroufám, ale v
přáteláku s Itálií nám soupeř uká-
zal, že je na šampionát velmi do-
bře připraven a určitě bude chtít
usilovat o jednu z medailí. Náš
národní tým by mohl postoupit
alespoň ze skupiny. Hráče na to
určitě máme, ale bude záležet, jak
se vypořádáme s těžkými soupeři,
jako jsou Anglie a Chorvatsko.

(vek)
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Lukáši, amatérský fotbal se po
vleklé pauze znovu rozběhl, jak
moc vám chyběl?

Chyběl. Na fotbalu nejvíc miluju ty
zápasové emoce, které mi chyběly
hodně. Taky jsem je ventiloval proti
Jičínu. 
Vy jste v Železnici měli sezonu
rozjetou na postup, jak moc mr-
zelo, že byla znovu zrušena?

Všechny týmy mrzí druhá nedohra-
ná sezona. Týmy, co byly na čele
tabulek, to mrzí určitě víc, než týmy
bojující o záchranu. Obě anulované
sezony jsme hráli o postup, takže mě
to mrzí opravdu hodně. Nicméně
doufám, že na třetí pokus už to
dotáhneme a přespříští sezonu se v
Železnici bude hrát I. A třída.
V Železnici šel fotbal herně hodně
nahoru, co za tím stojí?

Dobrá parta lidí. A to od funkci-
onářů, přes hráče až po fanoušky. V
chlapech máme momentálně dobrý
mix kvalitních hráčů a trenéra Bla-
žeje, který tomu dal řád. Většina kluků
prošla Jičínem, ale jsou zde i odcho-
vanci, kteří prošli všemi mládežnický-
mi kategoriemi zde v Železnici. Nejvíc
je samozřejmě vidět áčko. Za při-
pomenutí ale určitě stojí, že letos hrál

krajskou soutěž i dorost, což je podle
mě pro Železnici důležité, pro dlou-
hodobou udržitelnost kvalitního fot-
balu na jednom z nejhezčích pažitů v
okolí Jičína.
Je zde i dobrá kombinace zkuše-
nosti a dravého mládí, souhla-
síte?

Souhlasím. Máme vynikající mladé
pušky a celé to zastřešuje zkušenost,
ale hlavně velká kvalita našeho
kapitána Beruse (Michal Beránek).
Navíc je důležité, že zde nemáme
žádné generační rozbroje a kabina
funguje perfektně.
Jak často máte tréninky a kolik se
vás na nich obvykle sejde?

Trénujeme úterý a pátek. Třeba já
jsem přes týden v Praze a máme v
týmu i studenty VŠ, takže účast v pá-
tek většinou přesahuje 20 lidí (trénu-
jeme dohromady A a B tým), v úterý je
o trochu nižší.
V Železnici na fotbal chodí i dost
diváků, velký rozdíl například
proti Jičínu, kde jste dříve působil
a taková základna tam není?
Je tomu tak. Mrzí mě, že v Jičíně si na

fotbal nenajde cestu více diváků.
Zažil jsem však i zápasy, kdy tam bylo
hodně lidí. Například když jsme v

LUKÁŠ HAKEN, ZÁLOŽNÍK ŽELEZNICE: 

Hraje, trénuje, dříve i pískal. Železnický Lukáš Haken fotbalem žije,
proto je jasné, že mu dlouhá pauza příliš po chuti nebyla. Jak sám
přiznává, nejvíce mu chyběly zápasy a s nimi spojené emoce. Proto
uvítal, že se na jaře hrají alespoň nemistrovské turnaje. Jeho Železnice
nastupuje v nultém ročníku memoriálu Karla Medlíka, kterého se
účastní přední týmy z jičínského okresu. Hned v prvním zápase se
Haken předvedl, když při výhře nad Jičínem 1:0 vstřelil jediný gól
zápasu. O to prestižnější, že fotbalově právě v Jičíně vyrostl. 

dorostu s panem trenérem Bezuchou
postoupili do divize. Nebo na první
zápas divize chlapů. Bohužel to byly
spíše výjimky. Přoč v Železnici lidi
chodí pravidelně a v Jičíne ne? Mám
pro to dva hlavní důvody. Jeden je
nedělní čas zápasů. A druhý je
fotbalovější areál v Železnici. Přece
jen je lepší, když nemusíte koukat přes
atletický ovál.
V prvním utkání memoriálu Karla
Medlíka jste dokázali Jičín porazit
1:0, dal jste jediný gól, prestižní
záležitost?

Byl to velmi vyhecovaný zápas a
okresní derby, kde přišlo i hodně lidí,
takže gól těší, zvlášť když byl vítězný. 
Je vaším cílem vykopat postup do
I. A třídy? 

Naše skvělé mladé pušky zastřešuje zkušenost

S Železnicí by chtěl Lukáš Haken (dolní řada první zprava) zaútočit na postup do AM Gnol I. A třídy. 
Foto: TJ Sokol Železnice

Lukáš Haken začínal s fotbalem v Jičíně.                                     Foto: Archiv L. H.

Určitě. Chtěli bychom postoupit. 
Vy se kromě hraní věnujete i
trénování. Na jaké úrovni a jak
vás to baví?

Před pár lety jsem byl spolutrenér v
Jičíně u ročníku 2002. Trénoval jsem
dva roky v kategoriích starší žáci a
mladší dorost. Hodně šikovný ročník,
který si vypiplal Beny. Hodně kluků se
už i probojovalo do áčka. To mě
hodně bavilo, bohužel jsem neměl
moc času, protože jsem byl přes týden
v Praze, proto jsem to vzdal.´Tuto se-
zonu jsem trénování obnovil v Praze.
Začal jsem trénovat mladší žáky v
Uhříněvsi. Výborně vedený klub. Před
touto zkušeností jsem úplně nedoce-
ňoval práci trenéra. Je u toho spousta
práce, která není vůbec vidět. Jako
hráč člověk přijde na hřiště a nic
neřeší. Trénování starších kategorii
mě naplňovalo o něco více. Mo-
mentálně jsem se rozhodl, že bych
chtěl zatím upřednostnit hraní, do-
kud to jde. Přece jen jako trenér se
emoce spíš krotí, což mi chybí. Jednou
bych se však chtěl k trénování vrátit.
Brzy začne evropský šampionát
ve fotbale. Jak myslíte, že si po-
vede výběr kouče Šilhavého?

Na EURO se těším. Nerad tipuji, ale
myslím si, že budeme mít problém na
stoperech. Máme těžkou skupinu.
Dost napoví první zápas proti Skot-
sku. Věřím, že ho zvládneme a možná
i jedna výhra (proti Anglii, ani Chor-
vatsku nám moc nevěřím) bude
stačit na postup do osmifinále.
Následně se pak v pavouku už může
stát cokoliv. 

(vek)
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Předpokládám, že už jste v
Lípě zpátky v tréninkovém
procesu? 

Tým ano, já ne.  Po dlouhé zimní
pauze, která trvala déle, než jsme
všichni zvyklí, jsem bohužel na
začátku, jelikož jsem si zlomil
nohu.
Jak jste vy osobně vnímal
předčasné ukončení sezony?

Jako každý fotbalista, který má
rád fotbal, tak mu bezpochyby
chyběl a doufejme, že už bude vše
v normálu.
Jak jste trávil čas? 
Jak už jsem říkal, fotbal mi chyběl.

Trávil jsem čas v práci a hlavně s
přítelkyní, se kterou plánujeme
svatbu.
Na podzim jste se v Lípě po-
hybovali v popředí tabulky, jak
jste byl s výkony týmu spo-
kojen? 

V Lípě jsou zkušení hráči, kteří
mladým nadějným talentům dá-
vají zkušenosti do budoucnosti.
Poctivě trénují a výsledky se projeví
sami.
Je vám 39 let, co je vaším
hlavním hnacím motorem? 
Bohužel čas nezastavíme. Hnacím

motorem je trénink a hlavně zdraví
a bez zranění, po vlastní zkuše-
nosti. 
Během kariéry jste prošel
hodně kluby, na co nejraději
vzpomínáte? 

Těžká otázka. V každém je na co
vzpomínat. Nemám nějaký jeden
hlavní moment. 
V mládeži jste působil i v FC
Hradec Králové, co jste říkal na
jeho návrat mezi elitu? 

Hradec Králové mezi elitu patří,
přeji jim v nejvyšší soutěži co nejvíc
úspěchů a dokončení nového sta-

LADISLAV SRŠEŇ, ZÁLOŽNÍK LÍPY NAD ORLICÍ: 

Patří mezi nejzkušenější hráče v I. B třídě. Devětatřicetiletý
Ladislav Sršeň ve své kariéře prošel hodně kluby, teď to vypadá,
že se definitivně usadil v Lípě nad Orlicí. Jak sám přiznává, v týmu
z Rychnovska jsou ideální podmínky pro fotbal, navíc se zde sešla
i výborná parta, která je dobře poskládaná, když v týmu najdeme
zkušené matadory i mladé pušky. 

dionu, na který se už všichni těší.
Zpátky do Lípy. Máte naplá-
nované nějaké přátelské zápa-
sy, když se neúčastníte žádné
náhradní soutěže? 
Určitě! Trénink je v plném proudu,

už jsme odehráli přátelské utkání s
kvalitním soupeřem z Horního
Jelení a další utkání jsou naplá-
nována.
Jaké jsou u vás podmínky pro

Podmínky jsou výborné a parta ještě lepší

Ladislav Sršeň (horní řada, čtvrtý zprava) od roku 2019 působí v Lípě nad Orlicí. Foto: Archiv klubu 

V kariéře prošel Ladislav Sršeň více kluby z Rychnovska.    Foto: Archiv L. S.

fotbal? A jaká je v Lípě parta? 
Podmínky jsou výborné a parta

ještě lepší.
Brzy začne evropský šampi-
onát ve fotbale, koho tipujete
na vítěze a proč? 
Přál bych to naší reprezentaci, ale

na vítěze tipuji Francii, v součas-
nosti má nejzkušenější tým, ale
někdy ani to nestačí.

(vek)



 Ve skupině B letního poháru AGRO CS starších žáků prohrál doma tým
Miletín/Javorka s Novým Hradcem 0:6.                              Foto: fotbalfoto.cz - Iva Reichlová

 V zápase letního poháru mladších přípravek na
Rychnovsku se poměřil Spartak Rychnov s Kostelcem
nad Orlicí.                                 Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

 Ve skupině C AGRO CS poháru zdolal Nový
Hradec Roudnici 4:1.          Foto: Zdeněk Zasadil

 Ve čtvrtfinále královéhradeckého Votrok
Cupu podlehly Nechanice (v červeném) Vysoké
nad Labem B 1:3.                  Foto: Lubomír Douděra

 V poháru AGRO CS udolal Rychnov nad
Kněžnou Solnici až po penaltovém rozstřelu
3:2.                               Foto: Eva Šebová Zemanská

 V Covid turnaji na Rychnovsku remizovaly Doudleby s Borohrádkem
0:0.                                                                                  Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

 Ve skupině A AGRO CS poháru starších žáků si FC Hradec (v černém)
poradil s Cidlinou jasně 12:1.                                                Foto: Jaroslav Thiele

 V dorostenecké části Memoriálu Karla Medlíka podlehla
Železnice (v zeleném) Jičínu 3:6.                                    Foto: Josef Veselý

 V Memoriálu Karla Medlíka prohrál Jičín v Železnici (v modrém) 0:1.
Foto: Josef Veselý



fotbal v kraji                                             strana 11                                regionální fotbalové noviny

Dominiku, v průběhu dnes již
skončené sezony se rezervě
Hradce příliš nedařilo. Čím si to
vysvětlujete?
Body jsme moc nesbírali. Herně to

nebylo špatné, ale trápila nás
koncovka. Měli jsme oproti minulé
sezoně hodně odlišný kádr, takže si
to i sedalo.
Vy sám jste odehrál všech osm
utkání. Jak byste ohodnotil
svoje výkony?

S výkony jsem byl spokojený tak
napůl. Byly dobré zápasy, ale
chyběly mi v nich kanadské body.
Zatímco v minulé sezoně jsem je
sbíral.
Rezervy ligových mužstev mo-
hly částečně společně trénovat
i v době přísných pandemic-
kých opatření. Může to být
výhoda Hradce do nové se-
zony ČFL?

Úplně pravda to taky není. Z
vedení přišlo, že musíme po novém
roce trénovat sami. Trvalo to asi
měsíc a půl. Měli jsme od trenérů

plány. Chvilku se trénovalo, pak
zase ne. Nebylo úplně jednoduché
se pořád vracet a nastavit si to v
hlavě.
Jaké cíle bude mít záložní muž-
stvo Votroků do nového roční-
ku třetí ligy?
Jednoznačným cílem je, abychom

hráli v popředí tabulky. Přece je-
nom jsme v ligovém klubu.
Slavil jste postup „áčka“ mezi
tuzemskou elitu?
Určitě. Máme všichni radost, že to

kluci zvládli.
Máte teď zase o to větší mo-
tivaci? Přece jenom možnost
nakouknout do nejvyšší sou-
těže by se mohla naskytnout.

S tím můžu jenom souhlasit.
Nějaké možnosti jít někam zkusit
druhou ligu byly, ale myslím si, že
to není aktuální. Budu hrát v
rezervě ligového klubu, povede se
mi půl sezona, pár zápasů a nikde
není psáno, že nemůžu dostat
šanci.
Kam až byste to chtěl v kariéře

DOMINIK BIČIŠTĚ, ZÁLOŽNÍK HRADCE:  

Je pevnou součástí hradecké rezervy v třetí nejvyšší soutěži. V
notně zkrácené sezoně odehrál všech osm zápasů. Mladý
záložník Dominik Bičiště, jenž si v sezoně 2019/2020 připsal dva
starty v druholigové Vlašimi, má ve fotbale stále ty nejvyšší
ambice. A chce je spojit s dresem Votroků. „Jsem realista. Ale
nikde není psáno, že nemůžu dostat šanci,“ říká směrem k
prvoligovému áčku.   

dotáhnout?
Jsem realista. Bude mi v létě 22 let,

ve druholigové Vlašimi jsem stihl
jen dva starty. Když už tomu dá-
vám tolik a v Hradci jsem takovou
dobu, bylo by pěkné zahrát si na
novém stadionu ligu.
V Hradci se bude stavět nový
stadion. Jak se na něj těšíte a co
to může pro hradecký fotbal
znamenat?

Těším se moc, bude to znamenat
hodně. Doufám, že to přitáhne lidi,

Můj cíl? Zahrát si na novém stadionu ligu

Hradecká rezerva hraje třetí ligu, vede ji kouč Karel Krejčík. Foto: fchk.cz

Dominik Bičiště myslí na posun z hradecké rezervy výš.             Foto: fchk.cz

stadion by měl splňovat veškerý
komfort, bude se tu moci hrát i
Evropa. Kdo ví, co bude. Snad
přeskočíme i ten rádoby hokej v
Hradci.
Jaké místo má fotbal ve vašem
životě? Chtěl byste se jím živit?
Každý sen fotbalisty je, aby to bylo

jeho živobytí. Fotbal jsem měl a
vždycky budu mít na prvním místě,
dorostl jsem do věku, že moc dobře
vím, že to není vůbec žádná sran-
da se někde prosadit – jak v druhé
lize, natož pak v první.
Chcete s klubem spojit svoji
budoucnost?

V Hradci jsou kluci, se kterými
hrajeme už dlouho pospolu. Každý
rok do béčka chodí noví hráči a
pak zase odcházejí. Uvidíme, v
jakém složení se sejdeme v létě, ale
nikdy nebyl problém v partě. Určitě
chci spojit svoji budoucnost s
Hradcem. Už jsem mluvil s trenéry i
vedením a počítají se mnou. Chtějí
mě v kádru a já jsem jenom rád, že
tu můžu zůstat.

(pvh)

Narozen: 8. srpna 1999 v Jilemnici.
Úspěchy: Euro 2019 (Regions Cup),
sestava jara v ČFL 2019/2020, 2 me-
zinárodní starty za českou reprezentaci
U17 (dvojzápas s Belgií).

DOMINIK BIČIŠTĚ
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Dvůr v poslední době z různých
důvodů opustilo hned několik
hráčů. Ale tým se z toho přesto
dokázal oklepat. Čemu to při-
čítáte?
Asi tomu, že se vždycky povedlo kádr

vhodně doplnit, čímž se zacelily
mezery po odchodech. Tým tak zůstal
plus minus ve stejné kvalitě jako před-
tím. I když je třeba zmínit, že většinou
chvilku trvalo, než si všechno sedlo.
Poslední roky bylo příchodů a
odchodů - hlavně po sezoně - po-
měrně dost, takže se pak musel před
každou další tvořit nový tým. A v létě
na sehrání není tolik času, proto byly
rozjezdy většinou slabší.
Jak byste ohodnotil dnes již uply-
nulou a notně zkrácenou sezonu?

Je samozřejmě hrozná škoda, že
nebyla dohraná, stejně jako ta
předešlá. Oproti minulým ročníkům
se nám zrovna v tomto podařilo sprá-
vně vstoupit do soutěže, od začátku
jsme získávali body a vypadalo to, že
bychom mohli tuto sezonu absolvo-
vat konečně bez záchranářských
starostí.
Jaká je situace v týmu po
rozvolnění opatření?

Je taková všelijaká, rozhodně ne
ideální. Ale na druhou stranu po-
dobně jsou na tom jistě i další
mančafty. Hráčů je teď u nás prostě a
jednoduše na divizi málo, tudíž
potřebujeme kádr znovu doplnit a
posílit. Jinudy cesta v tuto chvíli
nevede.
Zůstaly některé zkušené opory.
Na jakých postech by se měl tým
ideálně posílit?

Někdo sice zůstal, ale řada opor či
stabilních hráčů naopak skončila a
sehnat za ně náhradu nebude vůbec
jednoduché. Posílit potřebujeme
hráčský kádr jako celek. O postech v
této chvíli snad ani nemusím mluvit,
protože jich je dost. Když řeknu, že
potřebujeme minimálně pět šest
hráčů do pole, abychom mohli vy-
tvořit konkurenceschopný tým jako v
předešlých sezonách, tak nebudu
daleko od pravdy. Zkrátka posílit

potřebujeme všechny řady, výjimkou
je snad jedině brankářský post.
Vy sám už jste stabilním členem
dvorské sestavy. Jak jste v klubu
spokojený? 

Jak se to vezme. Nejsem úplně typ
člověka, který je více negativní než
pozitivní. Naopak se snažím brát
všechno pozitivně a s nadhledem.
Někdy si samozřejmě trošku
ponadávám a postěžuju, ale to je asi
normální. Když se to pak všechno
sečte, tak převládá radost ze hry.
Člověku roky přibývají a čím dál víc si
uvědomuje, že to dělá především
proto, že ho to baví. Končit kariéru
rozhodně ještě nechci! Pokud budu
zdravotně způsobilý a budu cítit, že
můžu být nějakým způsobem na
hřišti platný a prospěšný, tak bych
chtěl fotbalově pokračovat. 
Neměl jste tedy úmysly ze Dvora
prchnout? 

Změnu řeším prakticky po každé
sezoně, především z časových důvo-
dů a kvůli rodině. Přece jen do Dvora
to mám 40 kilometrů a dojíždět
takhle čtyřikrát týdně není zrovna
dvakrát příjemné. V tomto ohledu
musím moc poděkovat manželce
Dáše, že i když se jí to občas nelíbí, tak
má pro můj fotbal pochopení a
věnuje se oběma malým dětem.
Jak se po dlouhé pauze na hřišti
cítíte? A jaké máte s týmem
ambice?

Po fyzické stránce výborně, chuť do
fotbalu by taky byla, jen mám
bohužel menší zdravotní problém s
tříslem, přesněji řečeno s přitahova-
čem. Věřím, že do začátku sezony
budu fit. O ambicích bych zatím
pomlčel, protože ještě nevím, v jakém
složení půjdeme do sezony, ale roz-
hodně bych se nechtěl plácat ve
spodku tabulky. Je to takové klišé, ale
ideál by byl pohybovat se v klidném
středu tabulky. Po několika sezonách
ve Dvoře vím, že alfou a omegou
těchto ambic je zvládnutí začátku
sezony.
Nová sezona by se měla rozjet už
během července. V jaké pozici by

PETR TOMEŠ, OBRÁNCE DVORA KRÁLOVÉ: 

Dnes už pevná a důležitá součást královédvorské sestavy. Zkušený
levonohý šikula, ve svých sedmatřiceti stále oplývající výborným
fyzickým fondem. To je Petr Tomeš. V současnosti hlavně krajní
obránce popsal nejen situaci ve dvorském divizním kádru po
předčasném ukončení sezony. „Hráčů máme teď na divizi málo,“
uvědomuje si fotbalista, který dříve oblékal dres novobydžovské
Cidliny, ale také třeba Lázní Bohdaneč či Mladé Boleslavi.   

do ní Dvůr měl vstoupit?
V pozici tradičního a stabilního

účastníka divize. Jedna věc je ta, o
které jsem už hovořil, jak se nám po-
vede doplnit kádr. Na druhou stranu
bude také záležet, jak na tom bude
konkurence. Přece jen pauza od
mistráků byla hodně dlouhá a já
nemám informace, jak na tom jsou
ostatní mužstva.
Jak moc nucená pauza podle vás
ovlivní amatérský fotbal?
Nevím, jestli nějak zásadně, ale určitě

ho ovlivní. Amatérský fotbal se určitě
nevyhne úbytku hráčů, ať už v do-
spělých či mládežnických kategoriích.
Ale samozřejmě bych si přál, aby ten
úbytek byl v co nejmenší možné míře.
Jste dvojnásobným otcem. Chtěl
byste mít ze svých synů také fot-
balisty?

Chtít můžete, ale podle toho to tak
není. Rozhodně je do fotbalu nebudu
nutit. Tadeášovi jsou čtyři a půl roku,
Tobiáš v létě oslaví druhé narozeniny.
Ať si vyberou sami, co budou chtít
dělat za aktivity, hlavně, když je to
bude bavit. Zatím je předčasné říkat,
kdo na co bude, děti prochází určitým
vývojem, a co si nakonec oblíbí, to
bude na nich. Každopádně bych byl
rád, kdyby oba kluci měli alespoň
nějaký přirozený pohyb, jako jsme
mívali my zamlada. I když vím, že v
dnešní době to není vůbec jedno-
duché.
Zanedlouho odstartuje EURO.
Jak se na něj těšíte?

Současný kádr? Potřebuje doplnit a posílit

Petr Tomeš, opora defenzivy divizního Dvora Králové.        Foto: Archiv FVK

Těším se moc, o to víc, když se ama-
térské soutěže od října nehrály. Člo-
věku ten fotbal chyběl. Hokej zase až
tak nehltám, navíc ten má mistrov-
ství světa každý rok. Na fotbalové
EURO či MS se vždycky těším o hodně
víc než na hokejové šampionáty. A
zvlášť, když na turnaji startují i naši.
To je ta natěšenost úplně největší. Už
aby to odstartovalo.
Jaké jsou šance českého národ-
ního týmu?

Za úspěch bych považoval postup z
těžké skupiny, což si určitě všichni
přejeme. Klíčem k tomu je podle mě
vítězství v úvodním zápase se Skot-
skem. Pakliže bychom tenhle duel
nezvládli vítězně, šance na postup by
rapidně klesly. Ovšem kdyby se tak
stalo a startovací mač se nám nepov-
edl, tak fandit a věřit v postup budu
rozhodně i dál.

(pvh)

Narozen: 4. srpna 1983 v Chlumci nad
Cidlinou.
Hráčská kariéra: RMSK Cidlina, Trutnov
(půl sezona v dorostu), Lázně Bohdaneč
(rok a půl v dorostu), Mladá Boleslav (rok
v dorostu), Nový Bydžov, Dvůr Králové.
Oblíbené kluby: fotbal – Sparta Praha,
FC Barcelona, hokej – Pardubice.
Úspěchy: postupy, záchrany, účast v
amatérské reprezentaci ČR, tři medaile z
MČR v malé kopané, v žácích halový
mistr ČR s RMSK Cidlina.

PETR TOMEŠ
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Amatérský a hlavně mládežnický
fotbal je zpět, jak se kluci po dlo-
uhé pauze těšili na společné tré-
ninky, partu a vše ostatní? 

Z kluků byla cítit radost z uvolnění
tréninkového procesu a ze všeho
ostatního. Proto jsme je i první týden
nechali vyblbnout, pokecat. Až pak
jsme se vraceli do "normálního" fot-
balového života. Fotbal je sice zpět,
ale jelikož se soutěž nerozběhla a
nedohrála, tak to má takovou divnou
pachuť. Jsem rád, že KFS vykoplo
AGRO CS Pohár, kde se kluci mohou
vrátit do zápasového tempa a opět se
dostat do herní a fotbalové kondice.
A další bonus rozvolnění je (pro mě
velmi důležitý), že jim už chyběla par-
ta, řád, spoluhráči, spolužáci a sociál-
ní kontakt. 
V jaké kondici po pauze přišli? 

Náš ročník U14 (r. 2007) jsme po ce-
lou covidovou dobu udržovali v ně-
jakém možném fotbalovém módu,
tak aby mohli kdykoliv naskočit do
normálního procesu. Kluci měli na
každý týden tréninkové individuální
plány a dvakrát týdně videokonferen-
ce. Ale bohužel to hlavní - hrát fotbal -
jsme jim nemohli umožnit. Takže co
se týče kondice, byli kluci připraveni,

ale není nikdy nic lepšího než zápas či
herní týmové fotbalové věci.
Vrátili se zpět všichni hráči? 

Náš kádr se skládal z 20 kluků a bo-
hužel nám skončil jeden hráč. Budu
doufat, že to bylo tou dobou a klučina
dostane zase chuť do sportování
(kdekoliv). U něj se bohužel projevil i
problém při distanční výuce, tak snad
léto a sluníčko ho zase vyžene za
sportováním a kolektivem. Jinak mu-
sím všechny kluky pochválit, jak na
sobě pracovali, dodržovali plány. Za
to jim patří velké díky. A hlavně se
ukázalo, že to je dobrá parta, fotbal je
baví a i třeba v budoucnu se můžou
posunout výš.
Jak velký problém může dlouhá
přestávka pro mládežnický fot-
bal znamenat? 

Po sportovní stránce to je velký
problém, když si vezmeme, že se ne-
hrálo jeden celý rok. Ale další prob-
lém, možná ještě větší, je, co to s dět-
mi udělalo, myslím tím sociální do-
pad. Jestli zvládneme děti zase roz-
sportovat, tak na tom budou lépe
zdravotně i psychicky.
Poslední měsíc už lze společně
trénovat, věci se vrací zpátky do
normálu, na co se v tréninku nej-

JAN HUBKA, TRENÉR FK NÁCHOD U14:

Má za sebou velice bohatou kariéru v profesionálním fotbale. Teď Jan
Hubka předává zkušenosti mladším. V Náchodě trénuje kategorii U14.
V jaké náladě se jeho svěřenci vrátili zpět do tréninkového procesu? A
co čeká od fotbalové reprezentace na právě začínajícím EURU? O tom
se rozpovídal pro další vydání časopisu Fotbal v kraji.  

víc zaměřujete? 
Zaměřujeme se nejvíce na hru, těch

individuálních tréninků byl za po-
slední dobu už moc, takže se to sna-
žíme dělat zábavně, herně a tak, aby
to kluky zase bavilo a naplňovalo. 
Máte za sebou první zápasy v AG-
RO CS Poháru, co vám ukázaly? 
Do turnaje jsme vstoupili s nejtěžším

možným soupeřem FCHK a utkání
nám ukázalo, že když si kluci budou
věřit po celou dobu utkání, tak i s ta-
kovým soupeřem si to můžou férově
rozdat. Na tom se snažíme pracovat,
jelikož se sešla velmi zajímavá ge-
nerace kluků. Je jen škoda, že se v
okolních městech vytrácí klučičí chuť
dostat se do vyšší soutěže. Bohužel se
u dětí vytrácí ambice, chuť pracovat
nad rámec tréninků a obětovat pro
ten sport něco navíc.
Co vám během zápasu vašich
svěřenců udělá největší radost? 

Když hrají fotbal a vidím, jak ty kluci
fotbalově a lidsky rostou. Mají to se
mnou občas těžké, jelikož už mě znají
tři roky a vědí, jaký jsem (směje se).
Pro mě je pak odměnou, že o naše
kluky je zájem na nejvyšší možné
úrovni (FK Pardubice, FC Hradec
Králové, Slovan Liberec).
Jaké cíle si s týmem kladete? 

Cíle si klademe ty nejvyšší. To zna-
mená, aby to kluky vždy bavilo a byli
pořád hladoví po fotbale, vítězstvích,
partě.
Vy za sebou máte bohatou
hráčskou kariéru, na co nejraději
vzpomínáte? 

Ukázalo se, že kluci jsou dobrá parta a fotbal je baví

Hlavní trenér náchodských fotbalistů v kategorii U14 Jan Hubka (upro-
střed) se svými asistenty Otto Hynkem (vlevo) a Grzegorzem Harezlakem. 

Foto: FK Náchod

Jan Hubka za sebou má krásnou fotbalovou kariéru, teď předává svoje
zkušenosti mladším.                                                                             Foto: FK Náchod

Moje kariéra mohla být určitě zají-
mavější, ale i tak jsem rád, že jsem
mohl zažít zhruba 11 let v profesi-
onálním fotbale. Začátky jsem měl v
České Skalici, pak si mě vybrali do
Náchoda, kde jsem začal v 15 letech
hrát za muže krajský přebor. Násle-
doval přesun do Slovanu Liberec, kde
jsem podepsal profesionální smlou-
vu. Ze Slovanu jsem se dostal i do
mládežnických reprezentací a profi
kariéru jsem ukončil v Dukle Praha.
Ne vlastně to bylo v Saigonu United
(směje se). Rád vzpomínám na celou
moji kariéru a budu rád, když z ní
něco předám klukům v mládeži FK
Náchod. 
Zahrál jste si fotbal i ve Vietnamu,
což je hodně exotická destinace.
Zajímavá zkušenost?
Na Vietnam vzpomínáme velmi rádi,

ta zkušenost byla parádní. Já jsem si
to tam zamiloval a musím říct, že i mé
ženě se tam velmi líbilo. Procestoval
jsem ho celý a ten rok a půl, který jsme
tam strávili, byla krásná životní i
fotbalová zkušenost.
Jak se těšíte na fotbalové Euro?
Co čekáte od našeho týmu? 

Na Euro se těším, náš tým si prošel
nějakou menší krizí a nyní si myslím,
že se blíží lepší časy. Hodně tomu
samozřejmě pomohli hráči Slavie
Praha, ale trenér Šilhavý udělal velmi
zajímavý mix a byl bych rád, kdy-
bychom postoupili ze skupiny a pre-
zentovali se rychlým moderním fot-
balem.

(vek)
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Jste talent mezi rozhodčími.
Dá se říct, že jste se v této
pozici našel? 
Talent? Říká se to. Mně jde pouze

o to zůstat u sportu, který od
malička miluji. Když něco dělám,
chci to dělat pořádně. V tento
moment mohu říci, že jsem se v
pozici rozhodčího našel. 
Jak se těšíte zpět na zelené
trávníky? 

Myslím si, že slova jsou bez-
významná v porovnání, jak dlou-
há pauza byla. Samozřejmě se
těším, není to jako pauza mezi
soutěžemi, přeci jenom jsme byli
nuceni omezit veškeré činnosti na
minimum a začátky nebudou pro
nikoho jednoduché. 
Jak dlouho už se pískání
věnujete? Cítíte na sobě, že s
každým zápasem jako
rozhodčí rostete? 

Pozici rozhodčího se věnuji
zhruba od 15 let. Začátky jsou
složité, obzvláště v nižších sou-
těžích, kdy se střetáváte s ge-
nerací fotbalistů, kteří hrávali
vyšší soutěže a jsou staří jako vaši
rodiče. Dá se ale říci, že až na pár
výjimek jsem měl prozatím
klidnou kariéru. Hlavním úspě-
chem je nebýt příliš arogantní
a zároveň si nenechat příliš
podkopávat autoritu. To většinou
hráči chápou. Každý zápas je jiný,
a i zdání lehkého zápasu a špatný
přístup může způsobit pohromu.
Každý odpískaný zápas je důležitý

a je úplně jedno v jaké soutěži.
Tedy každý zápas je tréninkem
pro ten následující, a proto
důležitý pro potencionální růst. 
Co je na funkci rozhodčího pro
vás to nejtěžší a co si naopak
užíváte? 

Nejtěžší je i v proměnlivých
podmínkách zachovat klidnou
hlavu a udržet pozornost. Přeci
jenom jsou zápasy, kdy dorazí
větší počet diváků a hraje se
o cenné body, v devadesáti minu-
tách hry se může vyvrbit tolik
situací, na které se člověk připravit
nemůže. Užívám si hru ostatních
týmů, někdy se z pozice rozhod-
čího dostanu na hezký fotbal a
jsem tak přímo v centru dění. Dále
je to velké plus pro zdraví, myslím
tím běhání, a ne stresové situace. 
Dokážete si na hřišti zjednat
respekt? Umíte od prvních
minut rozpoznat, kam se bu-
de utkání ubírat?

Dá se říci, že se v každém utkání
naučím něco jiného, a i zdánlivě
drobné zaváhání může způsobit
řetězovou reakci. Proto je důležité
zachovat klidnou hlavu, a ne
zbytečně ještě přilévat do ohně.
Nastolit respekt si dovedu, záleží
pouze jakým způsobem a za
jakou cenu. Každé utkání není
zcela čitelné, někdy může nastat
situace vysokého brankového
rozdílu už od prvních minut, jindy
se bojuje až do konce. 
Rozhodčí jsou často kriti-
zováni. Jak zvládáte tlak
během zápasu? Dokážete se
od něj oprostit?

Kritika není vždy záporná. Ale je
pravda, že tlak na osobu nebo
celou trojici může být dosti velký.
Ono jenom vžít se do role, kdy se
pouze na vás upíná zrak několika
stovek jedinců a vaše rozhodnutí
může změnit výsledek celého

JAKUB NYMSA, KRAJSKÝ ROZHODČÍ: 

Odmalička působil jako aktivní hráč, od patnácti let
potom postupně začal přecházet do role rozhodčího.
Dnes je mu čtyřiadvacet a platí za nadějný talent. Krajský
rozhodčí Jakub Nymsa před nucenou pauzou řídil dvě
nejvyšší krajské soutěže. Nyní se těší na novou sezonu.
Jak zvládá kritiku a co sám plánuje?  

utkání, je dostačující. Samozřej-
mě se ve většině případů od toho
dokáži oprostit. Může nastat
situace, kdy si zcela nejsem jistý
(myslím tím na 100 %) a v ten
moment opravdu dokážu
znejistit. Kdo taky ne?
Na druhou stranu potěší
každá pochvala. Jakou větu si
po vašem dobrém výkonu
vybavíte? 

Lidé rádi slyší pochvalu a já
nejsem výjimkou, ale musím si ji
náležitě zasloužit. Žádná velká
perlička mě nenapadá, snad jen:
„Bylo to lepší než minule.“ 
Jde kariéra rozhodčího dobře
spojit s pracovními povin-
nostmi? Víkendy jsou asi
hodně náročné...

Myslím si, že jsem na tom ještě
dobře. Učím na ZŠ tělesnou
výchovu a přírodopis, zároveň
studuji a dokončuji poslední léta
jako student a víkendy jsou za
normální situace plné. Ale věřím,
že je spousta lidí, kteří jsou na tom
ještě hůře. Tedy raději si nestěžuji.
Důležité je naleznout kompromis
ještě s osobním životem. 
Máte nějaký rozhodcovský
vzor? 

Vzorů není tolik jako hráčských,

Nejdůležitější je udržet autoritu. Ale bez arogance 

Jakub Nymsa píská od patnácti let.
Foto: Archiv J. N.

ale i tak bych některé nalezl.
Nemám vzory v nejvyšších ligách,
pro mě jsou vzory všichni členové,
kteří kdysi pískali anebo ve svém
pokročilém věku ještě pískají.
Jedinci, kteří fotbalu obětovali
opravdu moc a museli si
vyslechnout ne jednu výtku.
Zkrátka jedinci, kteří to dělají pro
lásku k fotbalu a ne pro své osobní
blaho. V našem kraji máme
takových vzorů spoustu a snad k
nim budou přibývat další. 
Kam teď směřují vaše plány? 

Mám své cíle, budu trénovat a
nechám se překvapit. Kdo nic
neobětuje, nic nezíská.

(pvh)

JAKUB NYMSA
Narozen: 
28. února 1997 v Jaroměři
Hráčská kariéra: 
od 5 let do 19 let v RSCM Rozkoš,
TJ Jiskra Česká Skalice, MFK Nové
Město nad Metují
Kariéra rozhodčího: 
zhruba od 15-16 let až po
současnost
Úspěchy: 
každý dobře odpískaný zápas
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Proč jste se vlastně rozhodl
kandidovat na předsedu?

Původně jsem o tom už
neuvažoval, ale po aféře se
zatčením Romana Berbra se mi
ozvali kamarádi a lidé se stejným
náhledem na fotbal. To mě
přesvědčilo, abych se zapojil do
příprav na volby, že budu
kandidovat na předsedu OFS z
toho vyplynulo až později.
S čím jste byl na okrese
nespokojený?

Nejen na okrese, ale v celém
fotbalu. Ten systém, který tady
byl zaveden, likvidoval rozvoj
fotbalu od nejnižší pater a
nejmladších kategorií. Aféry ve
strukturách FAČR budou mít
dlouhodobé následky a image
fotbalu tím hodně trpí. To se
bude těžko napravovat. V žád-
ném případě netvrdím, že se na
okrese někdo finančně obo-
hacoval, ale zcela určitě tento
systém měl podporu OFS. Jestli
za to měl někdo nějaké osobní
výhody? To ať si sáhne do
svědomí každý sám.
Předvolební boj byl celkem
vyhrocený. Nebude to mít
vliv i po volbách?

To jsme pocítili hned po
volbách, ale s tím jsme počítali.
Nechceme se hrabat v minulosti
a vytahovat kostlivce ze skříní
nebo někoho obviňovat z ne-
kalostí. Náš cíl je bezproblémový
chod svazu v souladu se zájmy a

potřebami klubů.
Co chcete na okrese změnit?
Naší prioritou je práce s mládeží,

nastavení pozitivních vztahů
mezi kluby a celkové ozdravení
ovzduší okresního fotbalu.
Nastavit VV OFS jako servisní
organizaci pro kluby, která
nepůsobí jen direktivně. Jako
samozřejmost považujeme ze-
fektivnění chodu svazu, a to
nejen v oblasti ekonomické.
Je pro kraj důležité, že se
Václav Andrejs dostal do
výkonného výboru?

Ano, mít regionálního zástupce
ve VV FAČR je úspěch. Určitě to
neznamená nějaké ekonomické
extra výhody, ale v rámci
svazové komunikace mohou
naše problémy a potřeby ovliv-
ňovat rozhodování svazových
orgánů. Václavovi chci ke zvolení
touto cestou pogratulovat a bylo
mi ctí se na tom podílet.
Jste spokojený s volbou
nového předsedy svazu?
Já osobně určitě, ale volbu Petra

Fouska jsme jednomyslně
schválili na VV OFS. Zúčastnil
jsem se setkání s ním (ale i s
Karlem Poborským) a nejdůle-
žitější při rozhodování bylo, kdo
za každým z kandidátů stojí.
Jeho zvolení s velkou podporou
F-evoluce je pro nás zárukou
velkých změn ve svazových
strukturách. 
Nechybí vám ve výkonném

LUBOŠ MICHALEC, NOVÝ PŘEDSEDA OFS RYCHNOV:

Změnu poměrů zažil okresní svaz v Rychnově nad Kněžnou.
Novým předsedou se stal Luboš Michalec. Jaké má plány?

výboru Vladimír Šmicer?
To pro mě bylo velké zklamání

a stále nevím, co vedlo delegáty
k volbě jeho protikandidáta Jana
Richtera. Toho osobně neznám,
ale vím, že jeho jméno se
objevuje v politických kruzích.
Potěšila mě ale zpráva, že Petr
Fousek s Vladimírem počítá.
Formu spolupráce teprve budou
řešit.
Co říkáte na jeho anga-
žovanost? Mnohé lidi až
překvapil.

Od našeho prvního setkání mě
překvapoval svojí srdečností
a chutí dostat fotbal na tu sprá-
vnou cestu. Za to jeho velké úsilí
a nasazení bylo nezvolení na VH
FAČR nespravedlivou odměnou.
Nakonec byli společně s Ondře-
jem Lípou v rámci F-evoluce
vyhlášeni jako „poražení dne“.
Oba odvedli velký kus práce
a patří jim za to dík.
Blíží se Euro. Věříte českému
týmu?

Těžká otázka. Jako fanoušek

bych jim určitě úspěch přál, ale
všichni vidíme, že poslední zá-
pasy (Itálie, Albánie) nenasvěd-
čují nějakému zázraku. Navíc
zdravotní stav hráčů a defen-
zivní počínání národního týmu
mě lehce zneklidňuje.
Zvládne Hradec nováčkov-
skou sezonu v první lize?

To se nechám překvapit, ale
určitě to Hradci přeju. Podle mě
se projevila koncepční práce
trenéra Frťaly, který poskládal
nadstandardní tým bez velkých
hvězd a drahých nákupů. Uvi-
díme, jak bude pokračovat
trenér Koubek, ale doplnění
kádru o hráče s ligovými zku-
šenostmi se asi nevyhne. Do
karet jim nenahrává „domácí“
prostředí v Mladé Boleslavi. Jako
vzor na udržení v lize jim slouží
počínání Pardubic v právě
dokončeném ročníku. Škoda, že
na obě „východočeská“ ligová
derby, budeme muset jako
fanoušci cestovat tak daleko.

(fvk)

Nechceme vytahovat kostlivce ze skříní

OKRESNÍ FOTBAL Rychnovsko

Luboš Michalec na valné hromadě OFS Rychnov nad Kněžnou.
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl
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OKRESNÍ FOTBAL Královéhradecko

Významné životní jubileum v těchto dnech slaví
Bohumil Rulf (nar. 16. 5. 1941), dlouholetý
funkcionář Sokola Malšova Lhota. 
Zde za více jak 50 let působil postupně jako

trenér žáků, dorostu, mužů, předseda oddílu i
celé Tělovýchovné jednoty. V neposlední řadě
byl po neuvěřitelně dlouhé období sekre-tářem
a doslova hnacím motorem i du-ší fotbalového
oddílu, který v minulosti hrával dokonce divizi
Východočeské župy a soutěže Východočeského
kraje.

Velkou radost mu dělají mladí fotbalisté všech
věkových kategorií, které mají v Malšově Lhotě širokou základnu. Bohumil Rulf
zastával i funkci člena Revizní komise OFS Hradec Králové. Je stále velmi vitální,
aktivně činný a Sokol Malšova Lhota v něm má výraznou osobnost. Od OFS
Hradec převzal v roce 2013 ocenění Hradecká fotbalová osobnost.  

Ke kulatinám mu před fotbalovým zápasem Malšova Lhota vers. Dobřenice
blahopřáli všichni přítomní včetně předsedy klubu Martina Scháněla.

Ke gratulantům se připojují Okresní fotbalový svaz Hradec Králové i naše
redakce.                                                                                                                             

Bohumil Rulf slaví 80

Životní jubileum 60 let slaví v těchto dnech Jiří
Tomášek (nar. 28. 5. 1961), dlouholetý
funkcionář TJ Slavoj Skřivany. 

Až na krátkou epizodu v dorosteneckém
věku, kdy působil v dresu sousední
Červeněvsi, celou svou fotbalovou kariéru
strávil ve Skřivanech.
Statistiky má vedené až od sezony 1984/85 a

týkají se pouze A týmu mužů Slavoje Skřivany,
který hrál za jeho působení buď okresní
přebor či 3. třídu. Bilance: počet startů: 349,
počet gólů: 173, 14 žlutých karet a žádná
červená karta.

Od 25 let je členem výboru TJ Slavoj Skřivany, tedy již úctyhodných 35 let. 
Do dalších let přejeme oslavenci zejména pevné zdraví, štěstí, osobní

spokojenost a radost na sportovištích i mimo ně. Ke gratulantům se
připojují Okresní fotbalový svaz Hradec Králové, TJ Slavoj Skřivany i naše
sportovní redakce.            (ld)

Jiří Tomášek slaví 60

GRATULUJEME!

Jubileum 80 let slaví v těchto dnech Zdeněk
Beneš (nar. 30. 5. 1941), dlouholetý fotbalový
funkcionář.    

Již jeho otec byl dlouhá léta funkcionářem
fotbalového oddílu Spartak Hradec Králové, a
tak rovněž pokračoval v jeho šlépějích. V 80.
letech byl předsedou a prezidentem tehdejšího
prvoligového klubu RH Cheb. Následně se v 90.
letech vrátil do města pod Bílou věží, kde se stal
ředitelem SKP Spartak Hradec Králové.

Tenkrát šéfoval mužstvu z trenérské lavičky
Ladislav Škorpil, v křesle ředitele klubu seděl
Zdeněk Beneš a hlavním sponzorem byl doktor

Jan Voda V současnosti ho můžeme často potkávat na jeho oblíbených
dlouhých procházkách po celém Hradci Králové.  
Do dalších let mu zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na

zelených trávnících i mimo ně přejí Okresní fotbalový svaz Hradec Králové,
Královéhradecký krajský fotbalový svaz, FC Hradec Králové i naše redakce.

Zdeněk Beneš slaví 80
 

Tato akce se týká zejména malých klubů a jejich trenérů, kteří v nich působí a 
mají buď základní trenérskou licenci C, nebo dokonce nemají žádnou. Přesto se 
starají o jednu z nejdůležitějších částí fotbalu – o žákovské věkové kategorie. Jsou 
to hráči, kteří nás za 12-15 let mohou reprezentovat na vrcholné úrovni jako 
současní reprezentanti. 

Jak to celé probíhá: 

 Zkontaktujete svého GTM (Grassroots trenér mládeže) 
 Domluvíte si termín tréninku a téma, které by vás zajímalo (jak v tréninku, tak 

v diskuzi) 
 Na váš trénink dorazí dva až tři proškolení trenéři LT 
 S vašimi svěřenci udělají ukázkovou tréninkovou jednotku a zároveň udělají 

seminář na zvolené téma 

Kolik to stojí: 

 Celou akci hradí plně FAČR 

Pro jakou věkovou kategorii:  

 Od úplně nejmenších až po starší dorost 

Co nabízíme: 

 Ukázat zásadní směry, kterými by se měli děti a trenéři ubírat. A to jak po stránce 
obsahové, tak po stránce pedagogické. Tak, aby se děti učily a stále je to bavilo 

 Poradíme vám, jak zlepšit komunikaci s rodiči, jaké informace jsou pro ně 
zásadní. 

 Komunikace s vedením klubu v lepší podpoře mládeže. Poradíme jak na to a 
případně kde sehnat a jak finanční podporu. 

 Náborová část. Ze zkušeností jsme schopni ukázat metody, jak zvýšit masovost 
fotbalu ve vašem regionu. 

 Jsme schopni vás dále trenérsky nasměrovat, poradit, jaké materiály jsou pro vás 
jako pro trenéra zásadní. Naší snahou je vás 
trenérsky posunout. 

 Celkově se s vámi poznáme, a jsme ochotni 
rozvinout dlouhodobější spolupráci 

Co když už jsme u vás byli: 
 To vůbec nevadí. Můžeme přijet opakovaně. 

Kontakt na vašeho GTM: 

Mgr. Jan Míl 

Tel: 603 522 967 

Email.: mil@fotbal.cz 



PARTNEŘI OFS NÁCHOD

PA
RT

N
EŘ

I O
FS

 R
YC

H
N

O
V

 N
A

D
 K

N
ĚŽ

N
O

U




