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FK Nová Paka vs. Sokol Stará Paka
Fotbal v kraji vás zve: v sobotu ve dvě odpoledne se bude 
konat jedno velké derby. Ve skupině B JAKO I. B třídy se 
zase potkaly dvě Paky - Nová i Stará.

Už ve 3. kole je čeká první vzájemné utkání.
 „Očekávám početnou diváckou kulisu, kvalitní zápas 
a spoustu emocí,“ říká útočník Staré Paky Daniel Wojcik.
 „Čeká nás pravé, nefalšované derby, kdy napětí mezi námi 
a Starou Pakou podtrhuje fakt, že se naše kopačky dlouho ne-
střetly. Proto se oba týmy budou chtít ukázat v nejlepším světle 
a podat možná až nadstandardní výkon, aby proslulé derby 
svrhly na svou stranu,“ vyhlašuje Pavel Machát, záložník Nové 
Paky.
 „Souhlasím, v obou týmech jsou hráči, kteří v historii prošli 
oběma kluby, a hlavně se všichni navzájem známe. Pro mě to 
bude vůbec pikantní, protože jsem novopacký odchovanec, 
ale věřím, že ať zápas dopadne jak dopadne a vyvolá jakékoliv 
vášně, tak to po zápase na místní pouti všichni společně roze-
bereme u poháru piva,“ vzkazuje Wojcik, jenž v prvních dvou 
utkáních sezony zapsal celkem šest branek.

(fvk)
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V AM Gnol I. A třídě vyhrála Solnice 
na hřišti náchodské rezervy 3:2.
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Foto: Lubomír Douděra 

OSLAVY VE SMIŘICÍCH
Ve Smiřicích slavili 100. výročí založení místního klubu. 
A koho si pozvat v dnešní době? Samozřejmě, pražskou Slavii, 
hegemona posledních sezon v Česku. Domácí si v rámci velké 
party zahráli se starou gardou červenobílých. Výsledek nebyl 
rozhodující…

POZVÁNKA NA MAGNET VÍKENDU

FOTBAL V KRAJI, z.s.
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Kam letos sahají ambice Hořic?
 Řekl bych, že si všichni přejeme vyhnout se bojům o zá-
chranu a v novém areálu předvádět minimálně podobné výko-
ny jako proti béčku Chlumce nad Cidlinou.

Koho nejvíce favorizujete na prvenství v tomto ročníku 
krajského přeboru?
 Já bych přál prvenství bývalému spoluhráči Péčovi (Jiří 
Pečenka – pozn. aut.), takže favorizuji Slavii Hradec Králové.

Už nějaký čas působíte v jednom týmu se svým star-
ším bratrem Dominikem (je mu 30 let). Jak se vám spo-
lu hraje?
 Hraje se nám spolu parádně, i když jsme odlišné typy hrá-
čů. Nejvíc naše spolupráce funguje u standardních situací, 
kdy rád zahrávám všechny centrované míče na bráchovu hla-
vu a padá z nich poměrně dost gólů (usměje se).

Rozebíráte spolu hořický fotbal často i mimo stadion?
 Fotbal je hlavním tématem každé rodinné oslavy.

Váš otec hrál také fotbal, jste tedy taková fotbalová 
rodina?
 Ano. Hlavně jsme všichni hořičtí patrioti a vždycky jsme se 
snažili pro hořický fotbal udělat maximum.

V minulých dnech jste se stal otcem dcery Anežky. 
Prožíváte nejradostnější životní období?
 Určitě. Užívám si novou životní roli a doufám, že budu dob-
rý táta (usměje se).

(pvh)

Husarský kousek, životní trefa. Tak či onak zcela jistě 
moment, který potěší nejednoho fotbalového fanouška. 
Hořický záložník Patrik Palm předvedl hned na úvod nové 
sezony krajského přeboru parádní zakončení. Do sítě 
chlumecké rezervy se trefi l ze čtyřiceti metrů a brankou 
tak přispěl k důležité výhře svého týmu 3:2. Odchovanec 
Jiskry využil zaváhání hostující brankáře, který při výbě-
hu mimo pokutové území nepřesně odkopl míč. Povedený 
lob z uctivé vzdálenosti vyšel parádně a na Gothardě se 
pak vcelku logicky skloňovalo jméno Patrik Schick. „Tohle 
se nepovede každý den,“ směje se pětadvacetiletý fotba-
lista, který dokázal napodobit svého reprezentačního jme-
novce Schicka, jenž se z téměř totožné vzdálenosti trefi l 
na nedávném Euru proti Skotsku. 

Jak se celá akce seběhla?
 Gólman Chlumce udělal chybu, vyběhl hodně ven z branky 
a odkopl míč přímo na mě. Viděl jsem, že je branka odkrytá, 
tak jsem to z nějakých 40 metrů z první zkusil vystřelit. A po-
vedlo se (usměje se).

Co vám na tuhle trefu řekli spoluhráči?
 Na hřišti jsem byl v euforii, radost byla obrovská jak u mě, 
tak u spoluhráčů. Hned všichni začali mluvit o Patriku Schic-
kovi. Kdybych měl přímo citovat spoluhráče, tak byste to stejně 
do novin dát nemohli (směje se).

Zaznamenal jste spoustu ohlasů na tuto krásnou bran-
ku?
 Ano, hned po skončení zápasu mi přišlo několik zpráv od 
bývalých spoluhráčů a také od diváků, kteří byli přímo na sta-
dionu.

Byla nejčastějším přirovnáním právě trefa Patrika 
Schicka proti Skotům na nedávném Euru?
 Určitě. Tohle se nepovede každý den.

Nebudete teď mít novou přezdívku Schick?
 Byla by to určitě čest mít takovou přezdívku, ale řekl bych, 
že za pár dnů tento okamžik vyšumí a budu stále Palmik.

Vstřelil jste už někdy během zápasu podobný gól?
 Takový nikdy. Jsem spíš sváteční střelec.

Byl to tedy nejkrásnější gól vaší dosavadní kariéry?
 Měl jsem ještě jeden gól před pár lety v anketě „Fortuna 
gól snů“, tehdy jsem přeloboval jičínského brankáře Puše, ale 
gól proti Chlumci byl podle mého názoru ještě hezčí.

Zkoušíte občas takto přehazovat gólmana při trénin-
ku?
 Ano, mám radši technické zakončení, obstřely, přehozy 
brankáře, než něco rvát zbytečně na sílu.

Jak moc důležité bylo vítězství 3:2 v 1. kole nové se-
zony? 
 Pro nás má tato výhra velký význam. Pod novým trenérem 
(Zdeněk Karanský – pozn. aut.) se všichni chceme ukázat, 
a i když nás není zrovna početně mnoho, tak makáme jeden 
za druhého. Jsme moc rádi, že nám to hned v prvním kole 
vyšlo. Bude nás to motivovat do dalších zápasů.

Jako Schick? Byl jsem v euforii. Jsem sváteční střelec

PATRIK PALM, ZÁLOŽNÍK HOŘIC

Hořický Patrik Palm dal na začátku sezony krajského přeboru 
životní gól.         Foto: Jaroslav Laušman

REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY

PATRIK PALM

Narozen: 5. května 1996
v Hořicích
Hráčská kariéra: TJ Jiskra Hořice
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Měl jste ještě další nabídky, kam fotbalově zamířit? Na 
poslední chvíli mě ještě oslovil pan Kotal, jestli bych mu nešel 
pomoci do Náchoda. Ač mě nabídka potěšila a další spoluprá-
ce po letech mě lákala, nabídku jsem odmítl. Bylo by to stejně 
časově náročné jako ve Dvoře Králové. Tím, že jsme se rychle 
domluvili s Dobruškou, bylo vše uzavřené. Občas ještě někdo 
z kamarádů zavolal, ale už nebylo co řešit.

Máte za sebou bohatou kariéru. Na jakou sezonu nej-
raději vzpomínáte? Myslím, že nejlepší období bylo právě 
pod panem Kotalem v Hradci. Hráli jsme fotbal, na který má-
lokdo uměl reagovat. Propluli jsme druhou ligou a následně 
nebojácně vlétli i do první ligy. Hned na úvod jsme před plným 
stadionem porazili Spartu. Krásné vzpomínky…

Pokračujte. Vybaví se mi i působení v Bohemce. Byla to 
moje první zkušenost s první ligou. Bohužel se nám ji nepoda-
řilo udržet, ale jinak to byl krásný rok. Hrát s hráči typu Karel 
Rada, Michal Šmarda, Marek Nikl, Michal Ordoš, Honza Re-
zek, Lukáš Hartig, mladíci Honza Morávek, Milan Škoda…

Udělal byste zpětně v kariéře něco jinak? Možná bych 
neodcházel z Hradce a více zabojoval o svoji pozici. Tenkrát 
jsem chtěl z Hradce pryč, nebyl jsem tam spokojený. Ale kdo 
ví, jak by to dopadlo.

Co říkáte na vstup Hradce do ligy? Sledujete ho mezi 
elitou? Celý zápas jsem ještě neviděl, ale jinak Hradec sa-
mozřejmě sleduji a fandím mu. Co mám informace, tak zápa-
sy hrají velmi dobře. Snad už se konečně dočkáme nového 
stadionu. Do Boleslavi se také na nějaký zápas chystám, ale 
zatím se nám zápasy kryjí.

(pvh)

Posila jako hrom! Fotbalisté Dobrušky před startem nové 
sezony krajského přeboru posílili svůj kádr. A oba novi-
cové v městě F. L. Věka se už stihli zapsat mezi střelce. 
Skóre utkání v Červeném Kostelci otevřel Josef Dvořák 
a po jeho rohovém kopu zvýšil na rozdíl dvou branek exli-
gový Vlastimil Karal. Fotbalista s minulostí v Hradci Králo-
vé, pražských Bohemians, ale také v Čáslavi, Olympii Hra-
dec Králové či naposledy ve Dvoře Králové. „V Dobrušce 
jsou všichni zapálení pro fotbal. Jsem mile překvapen,“ 
říká osmatřicetiletý obránce.

Proč právě Dobruška? Oslovil mě kamarád Jarda Moník, 
který v Dobrušce již hraje. Jednání bylo rychlé, zájem ze strany 
Dobrušky byl velký, a tak jsme se dohodli. Uvidíme, zda bude 
spolupráce fungovat ke spokojenosti obou stran.

Jak se rodil váš přestup a co v něm hrálo roli? Dojíždění 
minimálně čtyřikrát týdně do Dvora Králové již nebylo skloubi-
telné s fungováním rodiny. Ač mě manželka vždy podporovala, 
nyní již cítím, že bych měl být více doma. Děti rostou, dcera 
nastupuje do školy. Fotbal na divizní úrovni nelze hrát bez řád-
ného trénování, a tak jsem se rozhodl pro krok o soutěž níže.

Jaké máte s týmem ambice a jaká by měla být vaše 
role v týmu? Jelikož jsem v této soutěži nováček, sám jsem 
zvědavý na úroveň zápasů. Ambicí týmu je vyhnout se záchra-
nářským starostem. Já bych k tomu měl pomoci zkušenostmi, 
případně nějakou radou mladším hráčům, usměrnit je.

Na jakém postu budete nejčastěji nastupovat? Převáž-
ně jako stoper. Útočné choutky mě s přibývajícími roky opouš-
tějí, a tak už se do zálohy moc neženu (směje se).

Jak jste zatím v týmu spokojený? Ze dvou venkovních 
zápasů máte tři body. Jsem mile překvapen. V Dobrušce 
jsou kluci zapálení pro fotbal. Stejně tak i lidé ve vedení. Tři 
body ze dvou venkovních zápasů jsou dobrý start do soutě-
že. Pokud to potvrdíme ještě výhrou doma, budeme všichni 
spokojeni.

Ve druhém utkání jste se dokonce po rohovém kopu 
zapsal mezi střelce. Šlo o nacvičenou věc? Byla to spo-
lupráce s Pepou Dvořákem, se kterým jsem hrál ve Dvoře. Tak 
nějak jsem vycítil, že dál jak na přední tyč už nedokopne a tak 
jsem tam šel (směje se). Prostě se nám to dobře sešlo. Jsem 
rád, že jsme pomohli k výhře.

Venkovní body s Červeným Kostelcem se určitě budou 
počítat dvojnásob. Jak jste utkání viděl? Bylo to těžké 
utkání. Hrálo se na menším hřišti, zápas byl proto spíš soubo-
jový. Tyto zápasy často rozhodne první gól, který jsme vystřelili 
my. Neřekl bych ale, že průběhu odpovídá výsledek 0:3. Výsle-
dek je pro domácí celkem krutý. Vzadu nás na začátku zápa-
su podržel brankář a oproti prvnímu zápasu jsme se dokázali 
prosadit střelecky. Tam jsme paradoxně hráli lepší fotbal, ale 
bohužel nezískali ani bod.

Jak se vám zatím přebor jeví? Po dvou zápasech je na 
nějaké hodnocení asi brzy, ale soutěž svoji kvalitu určitě má. 
První dva zápasy mě bavily, nebyla to žádná nakopávaná. V na-
šem týmu jsou dobří fotbalisté, snažíme se hrát fotbal. Někteří 
by se určitě neztratili ani ve vyšší soutěži.

Někteří hráči by se neztratili ani ve vyšší soutěži

VLASTIMIL KARAL, POSILA DOBRUŠKY

REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY

Vlastimil Karal kopal ligu za Hradec či Bohemku. 
Foto: sklibcany.cz

VLASTIMIL
KARAL

Narozen:
26. dubna 1983
Hráčská kariéra: 
• Litomyšl 
• Hradec Králové 
• Bohemians 
    Praha 1905 
• Bohemians Praha 
• Převýšov 
• Trutnov 
• Letohrad 
• Čáslav 
• Olympia HK 
• Dvůr Králové 
• Dobruška
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Takhle slavili fotbalisté České Skalice postup do I. A třídy, který vybojovali v sezoně 2017/2018.  Foto: SK Česká Skalice 

Václav Novotný (ve žlutém, č. 16) patří mezi pilíře základní sesta-
vy České Skalice.    Foto: Michal Malý

Fotbalová sezona začala i pro fotbalisty České Skalice, 
kteří jsou v posledních letech pravidelným účastníkem AM 
GNOL I. A třídy. Ze dvou zápasů získal tým okolo obránce 
Václava Novotného tři body, když nejprve doma porazil vy-
soko Velké Poříčí a následně těsně 2:3 prohrál na hřišti 
Lokomotivy Hradec Králové. Ambice České Skalice jsou 
však podle slov Novotného vyšší, rád by si se spoluhráči 
v budoucnu zahrál krajský přebor. 

Máte za sebou úvodní dva duely nové sezony, jak jste 
se ziskem tří bodů spokojeni?
 Se ziskem pouze tří bodů určitě spokojeni nejsme, chtěli 
jsme první dvě kola zvládnout za plný počet.

V druhém kole jste těsně 2:3 prohráli na hřišti hradec-
ké Lokomotivy, co chybělo k zisku bodů?
 Myslím si, že předvedená hra nebyla špatná. Spíše nám 
chybělo trochu toho fotbalového štěstíčka, byla znát i absence 
několika hráčů základní sestavy.

Poslední dvě sezony se nedohrály, jak moc vám fotbal 
ve vynucených přestávkách chyběl?
 Fotbal mi samozřejmě chyběl hodně, nejvíce asi kamarádi, 
euforie ze vystřeleného gólů a vyhraného zápasu (smích). Na 
druhou stranu bylo více času na rodinu a přítelkyni.

Poznamenaly vynucené přestávky nějak tým?
 Určitě poznamenaly, nejtěžší to bylo pro starší chlapy, pro 
ně bylo o dost těžší se zase dostat do nějaké té fotbalové for-
my. Bohužel skončily i naše legendy a zatím nebyla příležitost 
se s nimi rozloučit, jak se sluší a patří. Což mě mrzí nejvíc.

Věříte, že se letošní ročník dohraje v klasickém reži-
mu?
 Já doufám, že ano, teď máme tu chuť do fotbalu všichni 
určitě velikou a byla by škoda zase čekat další rok, než si bu-
deme zase moci zahrát fotbal.

Jaké jsou cíle České Skalice?
 Naše cíle jsou určitě postoupit do krajského přeboru a hrát 
tam pohledný fotbal, který bude bavit nás i naše fanoušky.

Co vaše osobní fotbalové ambice?
 To souvisí z předchozí otázkou. Chtěl bych si zahrát tady 
ve Skalici s klukama krajský přebor a hrát o co nejvyšší příčky. 
A samozřejmě předvádět pěkný fotbal, který se tady ve Skalici 
vždycky hrál.

O víkendu vás čeká zajímavý duel s Broumovem. Co od 
zápasu čekáte?
 Snad utkání zvládneme vyhrát, ale s Broumovem je to 
vždycky velký boj, věřím, že body zůstanou u nás doma a bu-
deme to po zápase moct oslavit (směje se). 

Jaké jsou v České Skalici 
podmínky pro fotbal?
 Podmínky tady jsou skvělé, 
máme dobré vedení klubu, které 
se o všechno stará na sto pro-
cent.

Fotbalový Hradec hraje letos 
první ligu, jak myslíte, že se 
mu bude v nejvyšší soutěži 
dařit?
 Věřím, že se Hradec udrží 
v nejvyšší soutěži a bude před-
vádět dobré výkony.

(vek)

Chtěl bych si tady zahrát krajský přebor

VÁCLAV NOVOTNÝ, OBRÁNCE ČESKÉ SKALICE

6
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Branky jak na běžícím pásu sázel ostrostřelec Daniel 
Wojcik už minulé dvě sezony v okresním přeboru. Sta-
rá Paka i díky jeho gólům v okresní soutěži dominovala, 
jenže postup kvůli covidu pořád utíkal. Až na začátku léta 
se ve Staré Pace dozvěděli radostnou novinu, že si v nové 
sezoně zahrají vytouženou I. B třídu. Kdo si myslel, že 
Sokol bude za otloukánka, ten se šeredně mýlil. Tým 
okolo Wojcika nejprve vyhrál na hřišti Železnice 4:2, jed-
noho z největších aspirantů na postup. Následně doma 
sfouknul Žacléř 6:0. A staropacký kanonýr se opravdu 
činil. Žacléř skolil pěti přesnými zásahy a jednu branku 
si připsal i v prvním kole s Železnicí. Dva zápasy, šest 
branek a plný počet bodů. Stará Paka může pomýšlet hod-
ně vysoko a obrany soupeřů se musí obávat Wojcika! 

Střílelo vám to v okresním přeboru, letos máte během 
dvou zápasů na svém kontě už šest branek, velká spo-
kojenost? 
 Spokojenost je určitě veliká, branky se od útočníka očeká-
vají, pokud mi to tam padá, tak se cítím na hřišti dobře. Hlavní 
však je, že to pomáhá týmu. 

V posledním utkání proti Žacléři jste pálil ostrými, 
když jste nasázel pět branek. Co říct k zápasu?
 Je pravda, že jsem dal pět branek, ale kdo byl na zápa-
se tak ví, že k tomu vedla hodně strastiplná cesta. V prvním 
poločase jsem trestuhodně zahodil penaltu a vyhořel ve třech 
stoprocentních příležitostech. Kdybych byl v boxerském rin-
gu, tak bych asi za sebe hodil na hřiště ručník, ale v druhém 
poločase to byla jiná písnička. Motivovalo mě rozhodnout zá-
pas, protože kdyby se to nějak zvrtlo, šla by případná ztráta 
bodů za mnou.

Dát pět branek v utkání je unikát, ale u vás to zas tak 
úplně neplatí, když jste loni v okresu během jednoho 
zápasu nastřílel i šest gólů, jste rozený střelec?
 Je pravda, že už se mi to párkrát v kariéře povedlo, ale jestli 
jsem rozený střelec nechám na posouzení jiným.

Máte hodně kvalitní tým, což potvrzují úvodní dvě vý-
hry ve vyšší soutěži, navíc jste v prvním kole porazili 
Železnici, jednoho z aspirantů na postup, co na vstup 
do nové sezony říkáte?
 Musíme být nadmíru spokojeni, tohle nikdo nečekal.

Jakém máte s týmem ambice? Chtěli byste zaútočit 
i na postup do I. A třídy?
 Myslím si, že o I. A třídě je hodně předčasné mluvit. Náš 
cíl bylo postoupit do I. B třídy a hrát zde důstojnou roli. Chtěli 
jsme na začátku překvapit a hrát pěkný fotbal, což se nám 
v prvních dvou kolech určitě povedlo, ale chce to zůstat noha-
ma na zemi. Až čas ukáže, kam nás výkony vynesou.

Loni jste suverénně vedli okresní přebor, ale sezona 
se zase nedohrála, takže to vypadalo, že nepostoupí-
te, jak jste se v tu chvíli cítil?
 Troufnu si odpovědět za celý klub. Zavládla v nás obrovská 
beznaděj a opadlo i nadšení celkově do fotbalu. Minulý rok 
jsme byli suverénně první, ale předminulý rok jsme se vyhřívali 
také na prvním místě, takže nepostoupit dvakrát za sebou, by 
bylo velmi kruté.

Kdy jste se dozvěděli o tom, že nakonec I. B třídu hrát 
budete?
 Už přesně ani nevím, ale jak jsme se to dozvěděli, jako by 
nás polili živou vodou. Nebylo co řešit.

Velká radost?
 Radost byla ohromná, sice to byl postup administrativní, 
ale už se nám v okresním přeboru nastupovat nikomu nechtě-
lo. Samozřejmě jsme se ochudili o oslavu na hřišti a věci s tím 
spjaté, ale v dnešní nelehké době to musí přijmout člověk tak, 
jak to je.

Jaká je ve Staré Pace fotbalová parta a kolik se vás 
schází na tréninky?
 Partu máme skvělou. Je radost v tomhle kolektivu hrát. 
Odráží se to i na trénincích, kde nás v průměru chodí kolem 
dvanácti. Třeba teď před Žacléřem nás bylo dokonce šestnáct.

V dalším kole vás čeká derby s Novou Pakou co od něj 
čekáte?
 Očekávám početnou diváckou kulisu, kvalitní zápas 
a spoustu emocí.

Předpokládám, že to bude hodně vyhecovaný zápas, 
souhlasíte?
 Souhlasím, v obou týmech jsou hráči, kteří v historii pro-
šli oběma kluby a hlavně se všichni navzájem známe. Pro mě 
to bude vůbec pikantní, protože jsem novopacký odchovanec, 
ale věřím, že ať zápas dopadne jak dopadne a vyvolá jakéko-
liv vášně, tak to po zápase na místní pouti všichni společně 
rozebereme u poháru piva.

(vek)

DANIEL WOJCIK, ÚTOČNÍK STARÉ PAKY

Dodatečný postup? Jako by nás polili živou vodou

Kanonýr Staré Paky Daniel Wojcik v úvodních dvou zápasech 
nové sezony nasázel už šest branek! Foto: Archiv D. W.
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Radim Faltus v prvním utkání Stěžer v I. B třídě dvakrát skóroval.  
Foto: TJ Sokol Stěžery

Poprvé v historii klubu se letos ve Stěžerách hraje vysně-
ný “kraj”. Tým po postupu do I. B třídy začal fantasticky. 
V úvodních dvou kolech získal pět bodů, nejprve na domá-
cím hřišti rozstřílel Smiřice 5:0. Dvěma góly v utkání zazářil 
útočník Radim Faltus. K druhému duelu proti rezervě hra-
decké Slavie tento zkušený útočník, který má na svém kon-
tě i dorostenecký titul s FC Hradec Králové, kvůli zranění 
nenastoupil, jeho tým vyhrál v penaltovém rozstřelu. Faltus 
se pro časopis Fotbal v kraji rozpovídal o vzestupu stěžer-
ského klubu. 

Do historicky první sezony Stěžer v krajské soutěži jste 
vstoupili výborně, když máte po dvou kolech na svém kon-
tě pět bodů, spokojenost? Bodově i herně vyšel tak, jak jsme 
asi všichni doufali. Od začátku chceme sobě i ostatním dokázat, 
že do krajské soutěže jednoznačně patříme. Úvodní dva duely jsou 
jasným ukazatelem toho, že budeme chtít hrát minimálně v horní 
polovině tabulky.
V posledním odehraném zápase jste vyhráli po penalto-
vém rozstřelu na hřišti rezervy hradecké Slavie. Byl to 
vyhecovaný duel? Takto vyhrocené zápasy mám rád. O to víc 
mě mrzí, že jsem do něj vinou zranění nemohl zasáhnout. Kluci 
si ovšem v první půli počínali velmi dobře a je škoda, že jsme ne-
dokázali nespočet šancí přetavit ve více branek. Rozhodčímu jsme 
bohužel dali dvakrát záminku odpískat v náš neprospěch poku-
tový kop. Slavii se dopředu ze hry povedla prakticky jedna akce 
a z ní dala také gól. První penaltu z konce poločasu a náš naprosto 
regulérní gól v poločase druhém, který viděl celý stadion, rozebírat 
nebudu. To jsou prostě nižší soutěže v Česku. Na nás je, abychom 
se z toho poučili a další zápasy, které budeme mít takto pod kon-
trolou, v klidu dohrávali. Fanouškům se musel fotbal ovšem líbit. 
K vidění bylo hodně šancí a osobních soubojů. Nikdo si nic ne-
daroval.
Jaké jsou cíle stěžerského A-týmu? Jak jsem se již zmínil, 
chceme být konkurenceschopní a určitě nebudeme hrát 
odzadu. Budeme se chtít prezentovat útočným fotbalem, 
dávat hodně gólů a budeme doufat, že to přinese dost 
bodů na to, abychom se pohybovali v horních patrech 
tabulky. Základem ovšem zůstává se fotbalem bavit.
Klub je velice aktivní na sociálních sítích, 
čí je to především zásluha? Veškeré dění kolem 
sociálních sítí má na starosti dlouholetý člen, kano-
nýr a opora týmu Jiří Gabriel. Díky tomu, jak skvěle
propaguje náš tým, se dostáváme do povědomí 
širší veřejnosti. A nejen to. Přímo na hřišti jsou 
v prodeji balíčky karet s podobiznou každého hráče 
a funkcionáře, prodáváme sezonní permanentky, 
máme vlastní dresy do auta, nálepky, roušky atd. Na našich 
facebookových stránkách navíc probíhá online report 
z každého zápasu. Zásluhu na realizaci těchto věcí a mnoho 
jiného má samozřejmě i náš trenér Radim Pavlík. Dále 
asistuje i Ondra Karabinoš, kapitán stěžerského B-týmu.
Minulý týden jste si zatrénovali před kamerami 
České televize. Jaký to by zážitek? Právě zmíněná 
propagace týmu vyústila i v návštěvu kamer České tele-
vize. Konečně se za ty koncesionářské poplatky 
podíváme na něco pořádného! Každopádně nejen 
pro hráče, ale i pro fanoušky, to byla odměna 
za tu snahu na hřišti i mimo něj. Už se těšíme, 
až se na to podíváme v televizi. To budeme 
muset nahrát pro vnoučata.
Z toho všeho jde cítit, jaká je ve Ste-
žerách výborná parta, souhlasíte? 
Ano, parta je opravdu skvělá. Byť se tu prak-
ticky potkávají dvě rozdílné věkové generace, 
tak vždy všichni společně posedíme. Ale když

se tak zamyslím, tak jsou tu vlastně tři. Protože kapitán týmu Tomáš 
Tušic má vlastní věkovou kategorii. Samozřejmě klobouk dolů. 
V jeho letech už budeme dávno sedět jen na tribuně s pivem… 
A když navíc nažhaví svůj dýdžejský pult nás brankář Filip Švěhlík, 
tak si i zatancujeme.
Vy máte zajímavý fotbalový životopis. S hradeckým doros-
tem jste vyhrál titul mistra ligy, jak na toto vzpomínáte? 
Vzpomínám na to velmi často. I díky tomu, že v televizi mohu pra-
videlně sledovat své bývalé spoluhráče. Ale i některé protihráče. 
Ročník 1992 byl v celkovém měřítku velmi silný a jsem rád, že 
se spousta kluků prosadila i ve vrcholovém fotbalu. Byl to skvělý 
úspěch, na který nikdy nezapomenu.
Následně jste strávil sezonu V Řecku, zajímavá zkuše-
nost? A lišil se tamní fotbal v něčem? Zkušenost zajímavá po 
všech směrech. Do Řecka jsem zamířil v době, kdy zemi sužovala 
ekonomická krize. Tenkrát mi bylo nějakých 18 let a tyto věci jsem 
nevnímal. Zpětně bych se rozhodoval asi jinak. Kluby tato krize to-
tiž také velmi zasáhla a nemohli si ve fi nále dovolit platit hráče, což 
se týkalo samozřejmě i mě. Byl jsem tak závislý na fi nanční pomoci 
mého manažera a jeho známých v Aténách. Tím pádem se člo-
věk nemohl úplně soustředit na fotbal tak, jak by chtěl. Nicméně 
z hlediska fotbalu to tak špatné nebylo. Herně se mi myslím dařilo, 
což odrážely výkony a vstřelené branky. Jak to bývá u „jižanských 
tipů“ zvykem, mají rádi balon a jsou temperamentní. Takže i pou-
hý trénink člověka bolel. Jenže kvůli fi nanční nejistotě byla situace 
dlouhodobě neudržitelná a po půl roce jsme tuto anabázi ukončili.
Poslední dvě sezony nebyly kvůli covidu dohrané, vě-
říte, že tu letošní se povede dokončit? Když jsem nás po 
prvním zápase viděl na první příčce vtipkoval jsem, že by zase 

mohl přijít covid a my „administrativně“ postoupit. To člověk 
samozřejmě nemyslí vážně. I my bychom byli radši, kdyby-
chom si mohli předchozí ročník dohrát a postup dokončit

na hřišti. Byť o našem vítězství v soutěži nebyl prakticky
pochyb. Každopádně další pozastavení soutěží si již nikdo
nepřipouští a věříme, že se všechny soutěže řádně dohrají.

Vypadalo to, že vám postup uteče, ale nakonec 
jste v I. B třídy, jak jste „zvláštní“ posun 

nahoru oslavili? Kdo mě zná, ví, že tyto postupy,
jak já říkám „od stolu“, moc neuznávám. I proto

se velmi často dostávám do pře s fanoušky hradecké-
ho hokeje. Zejména s Gabem (Jiří Gabriel) a věr-
ným fanouškem, kterému neřekneme jinak než

Dragan. Na jednom soustředění na mě za to vytáhl
sekeru. Ale vše skončilo přátelským objetím. 

Nicméně už v druhém zápase jsme na konto
našeho způsobu postupu slyšeli pár rýpavých

poznámek. To nás ale nerozhodí. Kdo okresní soutěž
sledoval ví, že Stěžery do I. B. třídy jednoznačně patří. Na-

konec jsme všichni šťastní, že tuto soutěž můžeme hrát. Oslavy 
byly dvojnásobné. Po zisku okresního poháru jsem ten samý den 

oslavili i vysněný postup do B. třídy a náramně si to užili!
    Co jste říkal na letošní evropský šampionát ve fotbale? 
A jak se vám líbily výkony českého týmu? Musím říct, že 
výkony českého týmu jako celku se mi líbily. A překvapili. Ani 
v jednom zápase jsme nebyli horším týmem. Ve většině z nich jsme 
byli dokonce určitě lepší. Po výhře nad oblíbeným soupeřem, Nizo-
zemskem, jsem věřil minimálně v semifi nále. Ale to je fotbal. Velmi 
mě potěšili individuální výkony Patrika Schicka a samozřejmě bý-
valého spoluhráče z dorostu Tomáše Holeše. Tomáš ukázal, kam 
až se dá pílí a vytrvalostí dostat. Může být pro všechny příkladem.

(vek)

RADIM FALTUS, ÚTOČNÍK STĚŽER

Chceme sobě i ostatním dokázat, že do kraje patříme

Radim Faltus v prv
Foto: TJ Sokol Stě
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FC Nový Hradec Králové, nováček AM Gnol I. A třídy.

Foto: Miloš Kittler
Ve 2. kole divize si Náchod dojel pro tři body

na hřiště SK Tochovice. Vyhrál 3:1.

Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

Lokomotiva Hradec Králové, jeden z favoritů I. A třídy. 

Foto: Miloš Kittler

V Am Gnol I. A třídě vyhrála ambiciózní 

Solnice nad Náchodem B 3:2.

Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

Ve skupině A JAKO I. B třídy zdolal doma 

Miletín Dolní Kalnou 4:2.

Foto: fotbalfoto.cz -  Iva Reichlová
Sokol Javornice B, účastník IV. třídy na Rychnovsku. 

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl
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Nakonec tahle varianta padla, nakonec se ale hlavním koučem 
stal. Převzal třetiligový Chlumec nad Cidlinou, což je v Králo-
véhradeckém kraji nyní klub číslo 2. Původně měl být pouze 
trenérem, ale po konci exligisty Jana Krause ve funkci spor-
tovního ředitele na něj padly také další povinnosti, především 
zisk posil „Postupně se orientuju, přece jen jsem se v nižších 
soutěžích nepohyboval,“ vykládá. „Teď je nás tak málo, že se 
snad budu muset napsat na soupisku. Být aspoň připravený 
na lavičce,“ říká trochu hořce.

No, s jeho fi gurou by možná nějakou část zápasu dal, pořád 
je to ten stejný maratonec. Spíše však bude pokračovat v I. B 
třídě, kde už léta obléká dres Předměřic, obce vedle Hradce.

Ale vraťme se na začátek. Chlumec, byť špičkový celek České 
fotbalové ligy, který si při problémech Žižkova dokonce v létě 
myslel na skok do druhé nejvyšší soutěže, je poloprofesionální 
tým.

„Trénujeme třikrát týdně, v letní přípravě čtyřikrát,“ potvrzuje 
Šmarda. „Mně by se nechtělo čekat doma někdy do tří hodin 
a pak jet do Chlumce na trénink,“ doplní. „Klub má nějaké 
fi nanční možnosti,“ přidá logický argument, že po časech ve 
Spartě fotbalovou výplatou spadl o řády níž. „A já stejně potře-
buju nějakou činnost.“

Proto přijal nabídku z fi rmy JAKO, která prodává sportovní ob-
lečení. Obléká Votroky či Leverkusen, v Hradci je často cent-
rem fotbalového dění.

„Pracovat se fakt nebojím. Aspoň nějak využiju volný čas. Na-
víc je to spojené se sportem. Obohatí mě to po jiné stránce,“ 
pochvaluje si trenér nové „angažmá“. „Občas tady o fotbale 
prohodíme větu,“ směje se. Nadsázka je na místě, v prodejně 
se nic jiného neřeší.

„Jsem veden jako skladník. Chystám zakázky, vybaluju, balím. 
Připravujeme potisky,“ popisuje. „Jen do prodeje v obchodě 
se zatím moc nepouštím,“ přizná.

To přijde.

(fvk)

Je dalším velkém jménem, které se vrátilo do fotbalu v 
Královéhradeckém kraji. Michal Smarda se stal trenérem 
třetiligového Chlumce nad Cidlinou, navíc bude dál kopat 
za Předměřice.

Od devatenácti let se zabýval jen fotbalem. Profesionálně. Nej-
prve jako hráč, poté jako trenér. Michal Šmarda, dnes padesát-
ník, nyní zažívá novou éru. Vedle míče kopaného ho nyní živí 
i „klasická“ práce.

„Jsem činorodý. Potřebuju nějakou činnost,“ říká. A připome-
ne sebe, jaký byl na hřišti. Pracovitý střední záložník nebo levý 
bek, který prošel Hradcem, Olomoucí, Bohemkou i Spartou, 
s níž získal mistrovský titul.

Právě letenský klub má však na jeho přerod velký vliv. Ještě 
v únoru byl asistentem kouče Václava Kotala, ale poté byla 
dvojka, která spolu prožila mnohé, odvolána. „Je to nepříjem-
ný,“ povzdychne si Šmarda. „Ve fotbale to tak chodí. Nebyli 
jsme první ani poslední. Ale pořád to mrzí,“ přizná.

Po nuceném konci si čistil hlavu. Ono angažmá ve Spartě není 
nic jednoduchého, byť ho dvojice z východu Čech osvětlila tri-
umfem v domácím poháru.

„Řekl jsem, že si dám v uvozovkách dva měsíce volno,“ popi-
suje. „Pak buď přijde nabídka na trénovaní, nebo půjdu klasic-
ky do práce. Musím přece živit rodinu,“ dodá. Navíc připomeň-
me, že „Šmaus“, jak mu ve fotbalovém prostředí přezdívají, 
je neposeda. Doma by se užral nudou, to je jasné.

Proto po krátké pauze začal trénovat s hradeckou Slavií, tuze 
ambiciozním týmem krajského přeboru. A čekal na nabídku. 
Přitom měl jasnou představu. Po letech asistentování se chtěl 
posunout na post prvního trenéra. „Už jsem to měl dlouho 
v hlavě,“ přizná.

Nějakou dobu se jeho jméno objevovalo v souvislosti s mateř-
ským Hradcem, od jehož mančaftu odešel po postupu do ligy 
Zdenko Frťala. Šmarda by měl – logicky – zájem, i když o tom 
nechtěl mluvit nahlas.

Konec ve Spartě? Pořád mě to mrzí

MICHAL ŠMARDA, TRENÉR CHLUMCE

Michal Šmarda působil jako asistent ve Spartě, minulý rok s ní 
slavil triumf v poháru.           Foto: sparta.cz

Michal Šmarda dělal dlouho asistenta Václavu Kotalovi.  
Foto: Archiv FVK
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David Vitebský je ve třiadvaceti klíčovým hráčem Dvora Králové.  
Foto: Jiří Petr

Vnímáte teď, že se vaše role v týmu (i díky gólům a odchodům 
z kádru) o něco změnila?
 To asi vůbec nevnímám. Spíše vnímám to, že jsem byl 
spoustu sezon nejmladší a nyní jsem se zařadil mezi ty starší, 
protože je téměř každá nová akvizice mladší. To je asi jediná 
změna a větší zodpovědnost, která mi ale nevadí. Chci týmu 
pomáhat každým způsobem, a jestli to bude skrz góly, asisten-
ce nebo tím, že udržíme nulu, je jedno.

Co vaše současné fotbalové cíle? 
 Rád bych, aby Dvůr hrál pěkný fotbal. Dlouhodobý cíl je 
těžké specifi kovat, jelikož nikdo neví, zda nám soutěže zase 
něco nepřeruší, což doufám, že ne. Hráči se však cíle mění po 
sezoně a záleží jen, jestli byla úspěšná či nikoliv.

(pvh)

Úspěšný vstup do nové sezony. Fotbalisté Dvora Králové 
zahájili nový ročník divize C velmi dobře. Po dvou odehra-
ných kolech mají na kontě čtyři body a lví podíl na tom má 
David Vitebský. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník vsítil je-
dinou branku Královédvorských v prvním duelu s Horkami 
nad Jizerou (1:1) a následně dvěma trefami rozhodl sledo-
vané podkrkonošské derby v Trutnově (3:1). „Chci týmu 
pomáhat každým způsobem. Je jedno jak,“ říká spoluhráč 
Hrušky, Tomeše či Sojky

Jak jste si užil zápas a výhru v Trutnově?
 Byla tu parádní atmosféra, takže jsem si to užil hodně. 
Vždycky se hráč cítí lépe, když je na stadionu pěkná návštěva 
fanoušků a má pro koho hrát. První poločas byl Trutnov více 
na balonu, ale naštěstí jeho většina akcí končila na vápně. My 
měli první poločas pár standardek a míč drželi méně. Druhý 
poločas nám trenéři dali určité pokyny a takticky jsme ho lépe 
zvládli. Bojovali jsme jako tým a naštěstí tam něco napadalo 
(usměje se).

Derby jste rozhodl dvěma góly. Panuje spokojenost? 
 Určitě jsem spokojený, ale více mě těší výkon týmu. Prvních 
dvacet minut jsem zápas neviděl dobře, ale potom jsme maka-
li jeden za druhého a odměna se dostavila.

Jako tým zažíváte povedený start do soutěže. 
Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že budeme mít čtyři body, 
tak bych to bral všema deseti. A to nám vlastně minulé kolo 
utekly dva body o pár minut… Mohlo to být ještě lepší, ale start 
je zatím hodně pozitivní. Nesmíme se ale nechat uspokojit a 
teďka je nejdůležitější tři body z venku potvrdit doma.

Zdá se, že ani zemětřesení v kádru se Dvorem neotřáslo.
 Každý odchod z kádru s týmem zahýbe. Naštěstí vedení 
společně s trenérem tým doplnili a mohli jsme začít pracovat… 
Určitě ale nebylo lehké hráče sehnat. Odehráli jsme teprve dva 
zápasy, takže je to těžké posoudit, ale věřím, že určitou sílu mít 
budeme a soupeře potrápíme.

Jak se zapracovali nově příchozí hráči? 
 Jelikož se tým hodně obměnil, tak se spolu stále všichni ně-
jak sehráváme. Příprava byla krátká, takže to určitě ještě nějaký 
čas potrvá, ale je to na dobré cestě. Pár kluků, co do toho umí 
kopnout, přišlo, tak uvidíme, jak nám to půjde dál (usměje se).

Co by mohlo být hlavní zbraní mužstva v letošní sezoně? 
 To asi vystihne jedno slovo a tím je – bojovnost. Už první 
dva zápasy jsme ji ukázali, a když v tom budeme pokračovat, 
tak věřím, že můžeme být úspěšní.

Jak se na hřišti cítíte? Je stále znát dlouhá pauza? 
 Po covidu to žádný med nebyl. Když jsme poprvé přišli na 
hřiště, tak jsem se hodně dlouho vzpamatovával, přeci jen ta 
pauza byla hrozně dlouhá. Na divizní úrovni se nehrálo několik 
měsíců, a to musí poznamenat každého. Teďka už se cítím 
lépe, ale doufám, že to bude ještě lepší.

Kde se bude chtít Dvůr v tabulce pohybovat?
 Myslím, že ambicí bude hrát kolem středu tabulky. Kdyby 
ovšem sezona skončila a my se pohybovali někde nahoře, ur-
čitě by to byl fajn pocit.

Góly? Jsem spokojený. Víc mě těší tým

DAVID VITEBSKÝ, ZÁLOŽNÍK DVORA KRÁLOVÉ
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DAVID VITEBSKÝ

Narozen: 11. prosince 1997
ve Dvoře Králové nad Labem
Hráčská kariéra: 
• TJ Jiskra Kuks
• Dvůr Králové nad Labem
Úspěchy: 
•Finálová účast na turnaji Region‘s Cup v Německu
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Fotbalový trenér Lubomír Kopecký hledá v Trutnově nové 
talenty. Je šéftrenérem přípravek, proto mu pod rukami 
projde spousta dětí. Jak se v této těžké době daří přilá-
kat nové naděje? O tom se rozpovídal pro první podzimní 
vydání Fotbalu v kraji. 

Jak moc poznamenala covidová přestávka týmy pří-
pravek a celkově mládež v Trutnově? Významně nepo-
znamenala. Přípravky jsou v pohodě.

Skončil někdo s fotbalem a v jakém stavu se hráči vrá-
tili? Myslím si, že nikdo neskončil z důvodu covidu, ale přiro-
zená úmrtnost mládeže je běžná. Někteří trenéři si stěžují na 
zlenivění hráčů - především rodičů. Pro rodiče je v dnešní době 
jednodušší strčit do ruky děcku mobil a mají klid, něž ho od-
vést na trénink.

Měli mladí fotbalisté během dlouhé pauzy individuální 
tréninkové plány? Na co jste se především zaměřova-
li? Individuální plány mladším přípravkám jsme nedávali, ale 
nabádali jsme děti a rodiče, aby se v rámci možností věnovali 
jakémukoliv pohybu a individuálním činnostem s míčem.

V Trutnově se dělá kvalitní mládež, co je vaším hlavním 
cílem? Vychovat kvalitní fotbalisty, které můžeme posouvat do 
vyšších soutěží, kde se nám zhodnocují a nabírají zkušenosti 
(především spolupráce s hradeckým FC).

Pomalu se rozjíždí nová sezona, věříte, že se komplet-
ně dohraje? Věřím, že to letos už dobře dopadne a soutěže 
se dohrají.

Jaké jsou výsledkové cíle přípravek pro novou sezonu? 
Cílem je udržení co nejvíce dětí u fotbalu a celkově u sportu. 
Co vás na práci trenéra naplňuje, co je pro vás nejdůležitější? 
Naplňuje mě nadšení dětí a jejich pokroky, které jsou u těchto 
kategorií nejvíce znát. Zároveň mě těší i podpora a spolupráce 
s rodiči.

A co je podle vás nejdůležitější pro kluky vzhledem 
k jejich fotbalové budoucnosti?
 Zázemí, strava, odpočinek, dobrý kolektiv, kvalitní trenér, 
kvalitní sportoviště, cílevědomost. Musí k tomu získat lásku 
a věřit, že může něčeho dosáhnout. Nejdůležitější je ta domácí 
podpora a navedení na správnou cestu. Není to lehké, ale je 
potřeba to pro děti udělat.

Do školek docházím na hodiny tělocviku a her

LUBOMÍR KOPECKÝ, ŠÉFTRENER PŘÍPRAVEK TRUTNOVA

Lubomír Kopecký je v Trutnově šéftrenérem přípravek. K fotbalu 
vede i vnuky. Starší z nich už kope v FC Hradec. Foto: Archiv L. K. 

V Trutnově se snaží přilákat další děti k fotbalu.   Foto: MFK Trutnov 
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Pořádáte různé náborové akce, jak se v dnešní době 
daří přilákat k fotbalu nové děti? Dvakrát do roka pořá-
dáme nábory, při kterých lákáme co nejvíce dětí do klubu. Při 
posledním náboru v květnu 2021 se nám přihlásilo 40 dětí. 
U ročníku 2014 máme 21 dětí, ročník 2015 má 20 dětí a 2016
-17 je na čísle čtrnáct. Problém je sehnat ke každé kategorii ale-
spoň dva trenéry. To je to, co mě čeká po prázdninách. Tohle 
je na mé práci rozhodně to nejtěžší a vůbec mě to netěší. Již 
dva roky spolupracujeme s mateřskými školami (cca 10 ško-
lek), kam docházím na hodiny tělocviku a pohybových her. 
Některé chodí dokonce k nám na stadion do tělocvičny. Pro-
jekt podporuje město Trutnov. Jaro přerušil covid, ale počítám, 
že podzim zase začneme. U školek to má úspěch.

Jaké má mládež v Trutnově podmínky pro fotbal? Trut-
nov se snaží vytvářet ty nejlepší podmínky pro trénování dětí. 
Největším omezením je nedostatek tréninkových ploch. Věří-
me, že se to v budoucnu změní, neboť se na tomto problému 
stále pracuje, snad to vyřeší spolupráce se základními školami.

Máte nějaký trenérský vzor? Uznávám styl pana Trpišov-
ského. To se na děti moc nehodí, ale je to borec.

(vek)
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V okrese Rychnov nad Kněžnou už jsou 
odehraná dvě kola místních soutěží.

2. kolo
TJ Sokol Kostelecká Lhota z.s. A - SK 
Albrechtice nad Orlicí z.s.    1:2 (1:0)
..................................................................................
85 diváků Kost. Lh. 2021524A1A0205
R: Zelinka Jiří - Jedlinský Luboš, Špaček 
Ladislav. Delegát: Dušek Jan.

Neděle 8. 8. 2021 17:00
TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. 
- Sportovní klub Přepychy, z.s. A 
2:0 (0:0)
..................................................................................
43 diváků Borohrádek 2021524A1A0204
R: Hvězda Lukáš - Machač Libor, Jindá-
ček Milan.

TJ Sokol Černíkovice,z.s. 
- SK Dobruška z.s. B            0:2 (0:2)
..................................................................................
85 diváků Černíkovice 2021524A1A0201
R: Hrubý Miloš - Bogdan Michal, Vodič-
ka Antonín.

Sportovní klub Solnice, z.s. B - TJ 
Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. A 
2:3 (1:0) Pen: 4:5
..................................................................................
60 diváků Solnice 2021524A1A0202
R: Steklík Lukáš - Bolehovský Lukáš, 
Nedvídek Miroslav.

FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, 
z.s. B - FK Deštné v O.h. z.s. 8:2 (5:0)
..................................................................................
45 diváků Rychnov 2021524A1A0207
R: Bogdan Michal - Hrubý Miloš, Vodič-
ka Antonín.

FC ZDELOV 1963, z.s. - Fotbalový k. 
Kostelec nad Orlicí z. s. B       3:4 (1:2)
..................................................................................
96 diváků Zdelov 2021524A1A0206
R: Machač Libor - Hvězda Lukáš, Hla-
váč Martin.

AFK Častolovice, z.s. A - Tělocvičná 
jed. Sokol Lukavice 1:2 (1:0) Pen: 4:5
..................................................................................
75 diváků Častolovice 2021524A1A0203
R: Jedlinský Luboš - Jedlinský Miroslav, 
Gernát Lukáš. 

2. kolo
SK Petrovice n.Orlicí, z.s. 
- TJ Sokol Žďár nad Orlicí, z.s. 0:1 (0:1)
..................................................................................
85 diváků Petrovice 2021524A2A0201
R: Jedlinský Miroslav - Broulík Miroslav.

TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. 
B - TJ Sokol Voděrady, z.s. 1:0 (1:0)
..................................................................................
49 diváků Doudleby 2021524A2A0205
R: Plocek Luboš - Falta Jakub, Jedlinský 
Jakub.

FO Křovice z. s. - SK Dobré, z.s. 
2:3 (1:3)
..................................................................................
59 diváků Křovice 2021524A2A0204
R: Jindáček Milan - Merbs Rudolf, Bog-
dan Michal.

TJ Sokol Křivice, z.s. - Sportovní 
klub Týniště nad Orlicí, z. s. 
1:2 (0:0) Pen: 3:4
..................................................................................
150 diváků Křivice 2021524A2A0202
R: Jedlinský Jakub - Machač Libor, Vo-
dička Antonín.

2. kolo
Tělovýchovná jednota Sokol Slati-
na nad Zdobnicí, z.s. - Tělovýchovný 
klub Čermná nad Orlicí z.s.    1:5 (1:4)
..................................................................................
40 div. Slatina n. Zd. 2021524A3A0201
R: Vrána Jan - Nosek Milan, Falta Jakub.

Tělocvičná jednota Sokol Javornice B 
- FC České Meziříčí, z.s. B         2:1 (2:1)
..................................................................................
33 diváků Javornice 2021524A3A0204
R: Nosek Martin - Zelinka Jiří, Hvězda 
Lukáš.

1.FC Rokytnice v O.h., z.s. - TJ Sokol 
Kostelecká Lhota z.s. B        3:0 (3:0)
..................................................................................
46 div. Rokytnice v O.h. 2021524A3A0203
R: Špaček Ladislav - Reichl Petr.

TJ START Olešnice v Orlických h., 
z.s. - FC Domašín z.s.          1:10 (1:4)
..................................................................................
13 diváků Olešnice 2021524A3A0206
R: Knapek Jaroslav - Slavkay Jan, Do-
skočil Lukáš.

Sportovní klub Přepychy, z.s. B 
- AFK Častolovice, z.s. B     5:10 (4:4)
..................................................................................
30 diváků Přepychy 2021524A3A0205
R: Falta Jakub - Zelinka Jiří, Hvězda Lu-
káš. Delegát: Dušek Jan.
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Rezerva Rychnova jednoznačně přejela Deštné
Antolin Lipovka OP II. třídy 

Antolin Lipovka OP IV. třídy 

TABULKY

Okresní fotbal     Rychnovsko

OP II. třídy
1. Borohrádek 2 2 0 0 0 6:1 6
2. Kostelec B 2 2 0 0 0 7:3 6
3. Doudleby 2 1 1 0 0 7:4 5
4. Rychnov B 2 1 0 1 0 9:3 4
5. Častolovice 2 1 0 1 0 5:2 4
6. Solnice B 2 0 1 1 0 4:4 3
7. Lukavice 2 0 1 1 0 3:3 3
8. Dobruška B 2 1 0 0 1 4:5 3
9. Albrechtice 2 1 0 0 1 3:5 3
10. Deštné 2 1 0 0 1 6:10 3
11. Černíkovic 2 0 1 0 1 1:3 2
12. Zdelov 2 0 0 0 2 5:8 0
13. Kostelecká Lhota 2 0 0 0 2 1:5 0
14. Přepychy 2 0 0 0 2 1:6 0

OP IV. třídy
1. Častolovice B 2 2 0 0 16:5 6
2. Čermná 2 2 0 0 7:2 6
3. Rokytnice 2 2 0 0 7:3 6
4. Domašín 1 1 0 0 10:1 3
5. Slatina 2 1 0 1 3:5 3
6. Javornice B 2 1 0 1 2:7 3
7. Roveň 1 0 0 1 1:2 0
8. Čes. Meziříčí B 2 0 0 2 4:6 0
9. Kostelecká Lh. B 1 0 0 1 0:3 0:3
10. Přepychy B 1 0 0 1 5:10 0
11. Olešnice 2 0 0 2 1:12 0

OP III. třídy
1. Dobré 1 1 0 0 0 3:2 3
2. Doudleby B 1 1 0 0 0 1:0 3
3. Žďár 1 1 0 0 0 1:0 3
4. Týniště B 1 0 1 0 0 1:1 2
5. Křivice 1 0 0 1 0 1:1 1
6. Křovice 1 0 0 0 1 2:3 0
7. Petrovice 1 0 0 0 1 0:1 0
8. Voděrady 1 0 0 0 1 0:1 0

Antolin Lipovka OP III. třídy 
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Střídající Čáp zvládl hattrick za druhou půli

V okrese Trutnov rovněž začala nová 
sezona.

TJ Sokol Bílá Třemešná 
- Fotbalový klub Mostek A  4:1 (2:0)
..................................................................................
B: Jákl M. 2, vlastní 2 - Robek Ví. 
R: Černý. ŽK: 1:4. Div.: 82.

TJ Rudník A
- SK Spartak Hajnice  6:1 (2:0)
..................................................................................
B: Čáp D. 3, Čáp F., Balog, Charouz 
- Krotil. R: Votoček. ŽK: 0:1. Div.: 50.
 V prvním podzimním kole okresního 
přeboru přivítal Rudník na skvěle připra-
veném hřišti hosty z Hajnice. Prvních 
30 minut bylo vcelku vyrovnaných. Hos-
té sázeli na obranu a domácí Pusinky 

k ohrožení branky moc nepouštěli. 
Přesto v 33. minutě otevřel skóre Balog 
z trestného kopu. Do šatny šli domácí 
s vedením 2:0, když těsně před pauzou 
skóroval Čáp Filip.
 Ve druhé půli to bylo již na jednu bran-
ku a to tu hajnickou. Za zmínku stojí hattrick 
střídajícího Davida Čápa, který v rozmezí 
od 51. do 77. minuty skóroval třikrát. Hosté 
snížili v závěru utkání, kdy hezky zakroutil 
Krotil trestný kop k tyči jinak bezchybného 
Lánského. V téže minutě se změnilo skóre 
naposledy a to střídajícím Charouzem, který 
zakončil rychlý protiútok domácích. Rudník 
v zápase ještě zahodil penaltu a tak po 90 
minutách svítilo na tabuli konečné skóre 6:1.

TJ Tatran Hostinné 
- Sokol Vítězná  5:0 (3:0)
..................................................................................
B: Horák, Blažek, Maličký, vlastní, 

Jakoubek. R: Nývlt L. ŽK: 1:3. Div.: 70.

TJ Jiskra Podhůří 
- TJ Strážné  3:0 (1:0)
..................................................................................
B: Peterka, Zdržálek E., Zdržálek D. 
R: Bittman. ŽK: 0:1. Div.: 100.
 Podkrkonošské derby, které otevře-
lo soutěžní ročník 2021/22 po dlouhé 
koronavirové přestávce, vyznělo jedno-
značně pro domácí borce. První půlka 
byla ještě jaksi vyrovnaná, ala v závěru 
poločasu brankou do šatny zajistil vede-
ní harteckých Filip Peterka.1:0.
 Po přestávce domácí hráči zvýšili 
tlak na soupeřovu obranu a po vystří-
dání se na hřiště dostali zkušení bratři 
Zdržálkové, kteří každý jednou brankou 
zajistili vítězství Harty po dlouhých de-
seti letech s pro nás velmi sympatickým 
soupeřem.

Fotbal Club Mladé Buky z.s. 
- FK Sokol Volanov  0:2 (0:1) 
..................................................................................
B: Řehůřek 2. R: Žerovnický. 
ŽK: 3:2. Div.: 100.
 Na dobře připravený pažit do Mla-
dých Buků přijel ambiciózní tým z Vo-
lanova. Po úvodním oťukávání, kdy si 
oba týmy vytvořili několik slibných příle-
žitostí, šel do vedení hostující Volanov. 
Řehůřkův přímý kop byl smolně tečován 
domácí zdí - 0:1. Do poločasu se pak 
hrál spíše fotbal od vápna k vápnu bez 
větších šancí.
 Druhý poločas plynule navázal na 
poločas první. Vyrovnaný fotbal s šance-
mi na obou stranách. Domácí s ubýva-
jícím časem více otevírali svoji obranu, 
čehož využívali rychlonozí útočníci hostí. 
Jeden takový protiútok využil Řehůřek 
a upravil na konečných 0:2. Poté už do-

mácí nestihli skóre jakkoliv korigovat. 
Domácí mohou smutnit, že nedokázali 
z utkání vydolovat ani bod. Na druhou 
stranu převažuje pozitivní nálada, pro-
tože se opět začíná rozjíždět amatérský 
fotbal. Doufejme, že ho nepřeruší pan-
demie, tak jako tomu bylo v posledních 
dvou letech.

TJ Jiskra Libeč - TJ Baník Rtyně 
v Podkrkonoší 2:2 (0:0) penalty 2:3
..................................................................................
B: Mahrla, Horváth - Prouza, Brus. 
R: Smola. Bez karet. Div.: 40.
 Na libečském pažitu byli v první půli 
lepší hosté, domácí gólman zneškodnil 
několik nebezpečných šancí. Druhá po-
lovina zápasu se musela líbit divákům, 
protože už padly čtyři branky. První tři 
v rozmezí deseti minut, kdy se hosté 
ujali vedení. Domácí přidali na výkonu, 
neproměnili několik tutovek. V závěru 
se jim podařilo vyrovnat. V rozstřelu byli 
šťastnější hosté.

Sportovní klub Janské Lázně 
- FK Poříčí u Trutnova  1:4 (0:4)
..................................................................................
B: Bartusik - Kuhn 2, Killar, Potoček K. 
R: Wiesner. ŽK: 1:1. Div.: 60.
 V prvním poločase vládli hosté, kte-
ří svoji převahu jasně vyjádřili využitím 
příležitostí. Druhý poločas již byl vyrov-
nanější, hosté trochu ubrali a domácí 
naopak přidali a hra se alespoň opticky 
vyrovnala. Domácí podržel gólman Sa-
meš. V závěru zápasu pak domácí upra-
vili skóre zápasu brankou Bartusika.

Sportovní klub MFC Svoboda 
- TJ Sokol Staré Buky  5:1 (4:1)
..................................................................................
B: Machalík 4, vlastní - Pištora. R: Tryz-
na. ŽK: 1:0. ČK: 0:1 (Pálinkáš). Div.: 60.
 V premiérovém utkání domácího 
mužstva v okresním přeboru šla Svobo-
da hned v 1 minutě do vedení. Po ne-
šťastné teči hráče hostí šla Svoboda do 
dvoubrankového vedení a když poločas 
skončil 4:1, bylo o výsledku rozhodnuto.

TJ Sokol Černý Důl - Fotbalový 
klub Mostek B  10:0 (5:0)
..................................................................................
B: Sýkora 2, Valent 2, Vídeňský 2, 
Ducháč, Gančarčík, Huremovic, Rodr. 
R: Hradecký. Bez karet. Div.: 30.

TJ Rudník B - FC Libotov     4:3 (2:1)
..................................................................................
B: Barát, Čáp F., Siddall, Parasič - Hlava, 
Luběna, Moravec. R: Boubín. ŽK: 0:1. 
Div.: 30.

TJ Sokol Kunčice nad L. 
- TJ Lánov  0:3 (0:1)
..................................................................................
B: Šafařík 2, Foubík. R: Nývlt L. ŽK: 0:1. Div.: 70.

TJ JISKRA KUKS 
- TJ Sokol Prosečné  2:4 (0:2)
..................................................................................
B: Petrásek, Viesner - Bachtík, Marek, 
Przybyla, Špička L. R: Havrda. ŽK: 3:1. 
Div.: 50.

Bernartice/Žacléř B 
- TJ Sokol Starý Rokytník 1:3 (1:2)
..................................................................................
B: Dubský - Handlíř L., Handlíř J., Dra-
štík. R: Doubic. ŽK: 2:1. Div.: 30.

FK Baník Radvanice v Č. 
- TJ Jiskra Lampertice  4:0 (2:0)
..................................................................................
B: Seňko, Horký, Maixner, Poskočil. 
R: Kuric. Bez karet. Div.: 20.

TJ Jiskra Horní Maršov 
- TJ Sokol Malé Svatoňovice 1:5 (1:2)
..................................................................................
B: Duch - Tišler 3, Teichman, Málek. 
R: Smola. Bez karet. Div.: 50.

TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou - TJ 
Spartak Pilníkov 1:1 (1:1) penalty 1:0
..................................................................................
B: Okrouhlický - Kulda. R: Černý. 
ŽK: 1:3. Div.: 100.

OS III. TŘÍDY

MUŽI SKUPINA „A“:

OS III. TŘÍDY

MUŽI SKUPINA „B“:

Okresní fotbal     Trutnovsko

OP MUŽI SKUPINA „A“

OP MUŽI SKUPINA „B“
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Valdice s přehledem vyřadily rezervu Železnice

1. kolo
 Před startem přeboru začala sezona 
na Jičínsku prvním kolem okresního po-
háru.

TJ Sokol Jičíněves 
– TJ Sokol Dětenice  1:4 (0:3)
..................................................................................
B: Petr D. – Kudlička 3, Hnativ. R: Šolc 
– Novotný, laik. ŽK: 2:3. Div.: 52.
 Po celý zápas hosté domácí přehrá-
vali. O zápase hosté rozhodli během 
šesti minut, kdy dali tři branky. A nepro-
měněná penalta domácích vše podtrh-
la. Dětenicím gratulujeme k postupu.
Postupují: TJ Sokol Dětenice.

TJ Lázně Bělohrad „B“ 
– Sokol Milíčeves  4:3 (2:2)
..................................................................................
B: Rychecký 2, Suchánek, Truneček 
– Rajniš, Čapek, Fejfar. R: Hron – Novot-

ný, Kučera. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (Havránek). 
Diváci: 100.
Postupují: TJ Lázně Bělohrad „B“

TJ Sokol Libáň – SK Robousy 3:1 (0:1)
..................................................................................
B: Tu Hai Linh, Stojka M., Jůza Jakub – 
Krob. R: Kriegler – Schlesinger, laik. ŽK: 
1:3. Diváci: 45.
Postupují: TJ Sokol Libáň.

TJ Sokol Nemyčeves 
– TJ Sokol Lužany  3:1 (0:1)
..................................................................................
B: Zedek, Haken, Žovinec – Ondráček. 
R: Kučera. ŽK: 2:1. Diváci: 35.
 V prvním poločase hrozili hosté 
z brejků a z jednoho z nich se jim poda-
řilo vstřelit branku. Ve druhém poločasu 
osud utkání vzali do svých rukou domá-
cí a výsledek zápasu otočili. Hosté své 
šance ve druhém poločasu nevyužili, na 
konec zápas dohrávali v devíti hráčích, 
již neměli nikoho na střídání.
Postupují: TJ Sokol Nemyčeves.

TJ Sokol Železnice „B“ 
– TJ SKP Valdice  0:5 (0:3)
..................................................................................
B: Kubíček 2, Sobotka, Pitthard, vlastní 
(Nožička). R: Haken – Kriegler, Krob. 
Hráno bez karet. Diváci: 127.
 Jednoznačná záležitost hostujícího 
celku, kterému pomohla nešťastná vlast-
ní branka z 9. minuty. Poté už Valdice 
kontrolovaly hru a do poločasu navýšily 
náskok na pohodlný rozdíl tří branek. 
Začátek druhé půle přinesl z domácí 
strany náznaky zlepšení, ale tři vyložené 
šance nebyly využity a vše sklouzlo zpět 
k valdické spanilé jízdě.
Postupují: TJ SKP Valdice.

TJ Sokol Libuň 
– TJ Sokol Chomutice  2:9 (0:5)
..................................................................................
B: Kabelka, Morávek – Voňka 4, Kloutvor 
3, Šubrt 2. R: Ulvr – Plíšek, Šolc. ŽK: 2:1. 
Diváci: 32.
Postupují: TJ Sokol Chomutice.

JUNGBERG OKRESNÍ

POHÁR MUŽŮ 

Okresní fotbal     Jičínsko
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Tucet. Malšova Lhota zničila Vysokou

Hradec Králové – Úvodním dějstvím byl 
rozehrán nový soutěžní ročník 2021/22 
DAHASL Okresní fotbalový přebor do-
spělých Královéhradecka.
 Ve čtyřech sobotních zápasech 
Malšova Lhota deklasovala Vysokou B, 
Dohalice naplno bodovaly v Myštěvsi a 
Ohnišťany remizovaly s Červeněvsí, stej-
ně jako Libřice se Lhotou p. L.
 Dva nedělní duely přinesly prohru 
Boharyně s Praskem a Roudnice B se 
rozešla smírně s Lovčicemi.

Utkání Chlumec C vers. 
Nový Bydžov B bylo odloženo.

Ohnišťany – Červeněves    1:1 (1:1)
..................................................................................
V sousedském derby se před 150 divá-
ky zrodila plichta. B: Šoltys – Fichtner, 
R: Kubišta.

Libřice – Lhota p. L.  1:1 (1:0)
..................................................................................
Hosté vyrovnali v 90. minutě z pokutové-

ho kopu, a tak se body dělily, když oba 
týmy dohrávaly pro vyloučení o deseti.
B: Ličman D. – Čihák z pen., ČK 1:1, R: 
Kubánek.

Malšova Lhota – Vysoká B 12:0 (5:0)
..................................................................................
Kanonádu domácích vidělo 120 diváků.
B: Vejr 3, Šaněk 2, Stoszek 2, Sláma 2, 
Musil 2, Havlena, R: Mykytynets.

Myštěves – Dohalice   1:3 (1:2)
..................................................................................
Hosté byli produktivnější a odvezli si 3 
body. B: Husak – Rusyn 2, Petřík, R: Vízek.

Boharyně – Prasek 2:4 (0:1)
..................................................................................
Ve 2. poločase hosté dali tři branky, což 
rozhodlo. B: Sentivan, Málek – Hrubý, 
Čihák, Vobořil, Klouzek, R: Kubánek.

Roudnice B – Lovčice 1:1 (0:0)
..................................................................................
Oba góly padly v rozmezí 87. až 89. mi-
nuty, takže se body dělily.
B: Mikan – Kafka, R: Kubišta.

Chlumec C – Nový Bydžov B
odloženo na 8. 9. v 17.30 hodin (Čožík).

Probluz – Olympia Hradec  6:4 (2:2)
..................................................................................
Branková přestřelka vyzněla ve 2. polo-
čase pro domácí, kteří dohrávali o deseti. 
B: Jadrný 2, Karlík, Lacina, Neumann F., 
Klouček – Lekeš 2, Moník, Zvelebil, ČK 
1:0, R: Částka.

Jeníkovice – Neděliště            1:5 (1:3)
..................................................................................
Hosté měli převahu, což potvrdili i stře-
lecky. B: Ijeh – Placák 2, Zeman, Sta-
nner, Shejbal, rozhodčí Štancl.

Sendražice – Lhota p. L. B 11:0 (5:0)
..................................................................................
Domácí si v úvodním duelu otevřeli 
střelnici. B: Král 5, Malý D. 4, Košata
 2, R: Stránský.

Stěžery B – Lok. Hradec B 1:2 (1:2)
..................................................................................
Mezi 21. a 27. minutou padly všechny tři 
góly, a tak odjela Lokálka se třemi body. 
B: Karabinoš z pen. – Bouška, Fabián, 
R: Vízek.

Dohalice B – Hořiněves 0:3 (0:2)
..................................................................................
Sousedské derby vyznělo pro hostující 
tým. B: Hošek 2, Novák, R: Štancl.

Malšova Lhota B – Nový Hradec B 
0:4 (0:2) 
..................................................................................
Výraznou výhru si před 120 diváky při-
psali hosté. B: Zatloukal, Kruml, Dokou-
pil, Hodač, R: Částka.

Libčany B – Cerekvice odloženo na 
12. 8. v 18 hodin (Doubrava).

Kratonohy – Starý Bydžov  3:5 (3:3)
..................................................................................
Domácí vedli již 2:0, ale hosté ve 2. půli 
skóre otočili. B: Dvořák, Sedláček, Sa-
dílek – Holman 3, Pařízek, Fiala Rad., 
R: Doubrava.

Nechanice – Kobylice B      3:2 (0:0)
..................................................................................
V prestižním zápase góly padaly až ve 2. 
poločase. Před 120 diváky nakonec vy-
hráli šťastnější domácí brankou z 91. mi-
nuty, kdy se do černého trefi l Jiří Pechar 
z pokutového kopu. B: Novák, Šafařík, 
Pechar J. z pen. – Havlíček 2, R: Čožík.

Převýšov – Klamoš   3:2 (3:2)
..................................................................................
Přestože domácí hráli od 44. minuty pro 
vyloučení o deseti, vítězství udrželi. Za 
poslední dva měsíce se jednalo již o tře-
tí vzájemný duel těchto soupeřů (Covid 

Cup OFS, Turnaj Tetov a mistr. zápas).
B: Blumenthal, Hrabík T., Dvořák – Bam-
bas, Doseděl st., ČK 1:0, R: Mottajček.

Syrovátka – Nové Město 3:2 (3:1)
..................................................................................
Domácí vedli ve 20. minutě už 3:0, poté 
hosté snížili na rozdíl jediného gólu, ale 
na bod nedosáhli. B: Žalský, Musil, vlastní 
(Štěrba) – Janda, Stuchlík, R: Karabinoš.

Nepolisy B – Lužec 8:1 (4:1)
..................................................................................
Na úvod nového ročníku si domácí re-
zerva připsala vysokou výhru. B: Zavoral 
3, Novotný 2, Haltuf 2, Pařízek – Hlaváč, 
R: Čožík.

Dobřenice – Kunčice B 7:1 (3:0)
..................................................................................
Dva hráči, Lesák s Koblásou, byli autory 
všech sedmi gólů. B: Lesák 4, Koblása 
3 – Feko, R: Stránský.

Volno měly Skřivany B. 
Lubomír Douděra

DAHASL OKRESNÍ PŘEBORTABULKY

AM GNOL III. TŘÍDA „VÝCHOD“

CK VOTROK III. TŘÍDA „ZÁPAD“

DAHASL okresní přebor
1. Malš. Lhota 1 1 0 0 12:0 3
2. Prasek 1 1 0 0 4:2 3
3. Dohalice 1 1 0 0 3:1 3
4. Červeněves 1 0 1 0 1:1 1
5. Lhota p. L. 1 0 1 0 1:1 1
6. Libřice 1 0 1 0 1:1 1
7. Ohnišťany 1 0 1 0 1:1 1
8. Lovčice 1 0 1 0 1:1 1
9. Roudnice B 1 0 1 0 1:1 1
10. Chlumec C 0 0 0 0 0:0 0
11. N. Bydžov B 0 0 0 0 0:0 0
12. Boharyně 1 0 0 1 2:4 0
13. Myštěves 1 0 0 1 1:3 0
14. Vysoká B 1 0 0 1 0:12 0

AM GNOL III. TŘÍDA „VÝCHOD“
1. Sendražice 1 1 0 0 11:0 3
2. Nový Hradec B 1 1 0 0 4:0 3
3. Neděliště 1 1 0 0 5:1 3
4. Hořiněves 1 1 0 0 3:0 3
5. Probluz 1 1 0 0 6:4 3
6. Lok. Hradec B 1 0 1 0 1:1 1
7. Libčany B 0 0 0 0 0:0 0
8. Cerekvice 0 0 0 0 0:0 0
9. Stěžery B 1 0 0 1 1:2 0
10. Olympia HK 1 0 0 1 4:6 0
11. Dohalice B 1 0 0 1 0:3 0
12. Jeníkovice 1 0 0 1 1:5 0
13. Malš. Lhota B 1 0 0 1 0:0 0
14. Lhota p. L. B 1 0 0 1 0:11 0

CK VOTROK III. TŘÍDA „ZÁPAD“
1. Nepolisy B 1 1 0 0 8:1 3
2. Dobřenice 1 1 0 0 7:1 3
3. Starý Bydžov 1 1 0 0 5:3 3
4. Nechanice 1 1 0 0 3:2 3
5. Převýšov 1 1 0 0 3:2 3
6. Syrovátka 1 1 0 0 3:2 3
7. Skřivany B 0 0 0 0 0:0 0
8. Klamoš 1 0 0 1 2:3 0
9. Nové Město 1 0 0 1 2:3 0
10. Kobylice B 1 0 0 1 2:3 0
11. Kratonohy 1 0 0 1 3:5 0
12. Kunčice B 1 0 0 1 1:7 0
13. Lužec 1 0 0 1 1:8 0

Okresní fotbal     Královéhradecko
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Starý Bydžov rozprášil třinácti góly Lužec

Nová fotbalová sezóna na okrese Hra-
dec Králové byla rozehrána předko-
lem JAKO poháru dospělých, kde je 
na programu devět zápasů. V jediném 
střetnutí Dohalice B versus. Lok. Hra-
dec B rozhodl o postupu až penalto-
vý rozstřel. Celkově bude pohárovou 
soutěž hrát všech 41 týmů DAHASL 
Okresního přeboru, AM GNOL a CK 
VOTROK 3. tříd. V následném 1. kole 
se pak 18. 8. představí 32 týmů. 

PŘEDKOLO VÝSLEDKY:

Syrovátka - Dobřenice   5:2 (1:2)
..................................................................................
Sousedské derby rozhodli domácí po 
změně stran. B: Dan. Pleskot 2, vlastní 
(Musil), Žalský, Štěpánek - Koblása, Dvo-
řáček, ŽK 2:1, 80 diváků, R: Štancl.

Lhota p. L. B - Kratonohy    0:1 (0:0)
..................................................................................
Jediný gól zkušeného Davida Hamáka 
přinesl postup hostujícímu týmu. B: 47. 
Hamák, ŽK 0:1, 25 diváků, R: Vízek.

Nové Město - Převýšov         1:5 (1:1)
..................................................................................
Po vyrovnaném 1. poločase hosté při-

dali čtyři góly a rozhodli o postupu. 
B: Šimák - Dvořák 2, Trubač, Midloch, 
Kupka, ŽK 2:0, 67 diváků, R: Částka.

Starý Bydžov - Lužec 13:0 (3:0)
..................................................................................
Domácí si otevřeli střelnici a po kano-
nádě ve 2. poločase vysoko zvítězili. B: 
Radim Fiala 4, P. Václavík 4, Tomeš 3, 
Bužik, Pánek, ŽK 0:0, 26 diváků, R: Ku-
bišta.

Skřivany B - Nový Bydžov B  0:8 (0:1)
..................................................................................
Derby vyznělo výrazně pro hosty, kte-
ří dominovali ve 2. poločase. B: Rejl 
2, Krejbich 2, Batelka M., Nýč, Telvák, 
Pech, ŽK 0:1, 23 diváků, R: Stránský.

Nepolisy B - Klamoš  1:3 (1:1)
..................................................................................
O postupu rozhodli hosté ve 2. poloča-
se, když se hattrickem blýskl Radovan 
Šusta. B: Strakuš - Šusta 3, ŽK 1:1, 40 
diváků, R: Mottajček.

Stěžery B - Libčany B  0:3 (0:1)
..................................................................................
Do černého se trefovali pouze hosté, 
a tak si zahrají v dalším kole poháru der-
by se Lhotou p. L. B: Bouček, Libřický, 
Havrda, ŽK 0:0, 50 diváků, R: Kubánek.

Dohalice B - Lokomotiva Hradec B 
2:2 (1:1) a PK 3:4
..................................................................................

Hosté vyrovnali až 2 minuty před kon-
cem z pokutového kopu a následně 
byli šťastnější i při penaltovém rozstře-
lu. B: Kulhánek, Janďourek - Svatoň 2 
(1 z pen.), ŽK 0:3, 30 diváků, R: Čožík.

Kobylice B - Kunčice B 1:3 (0:1)
..................................................................................
Hosté byli produktivnější, a tak postou-
pili. B: Nový – Feko 2, Zákravský, ŽK 0:0, 
20 diváků, R: V. Koza.

1. kolo 18. 8. v 18 hodin:
Kratonohy - Ohnišťany
Jeníkovice - Malšova Lhota A
Libčany B - Lhota p. L. A
Probluz - Vysoká B
Lokomotiva Hradec B - Roudnice B
Nový Hradec B - Sendražice
Převýšov - Myštěves
Nechanice - Boharyně
Malšova Lhota B - Libřice
Cerekvice - Hořiněves
Syrovátka - Dohalice A
Olympia Hradec - Neděliště
Klamoš - Prasek
Kunčice B - Chlumec C
Nový Bydžov B - Lovčice (hř. Hlušice)
Starý Bydžov - Červeněves

Lubomír Douděra

Okresní fotbalový svaz 
Hradec Králové

„HRADECKÁ FOTBALOVÁ 
OSOBNOST 2021“

Kritéria výběru a nominace k udělení titulu

I. Preambule:
 Cílem tohoto ocenění je popularizace funkcionářské 
práce OFS a klubů působících v soutěžích Okresního fotba-
lového svazu Hradec Králové.
 Cílem je především morální ocenění funkcionářů, tre-
nérů, rozhodčích a jiných činovníků, kteří vstoupili do pod-
vědomí fotbalové veřejnosti jako protagonisté nezištné 
a výchovně příkladné dlouhodobé činnosti, bez ohledu na 
vlastní sportovní výkonnost v minulých letech.

II. Výběr a nominace:
 Oddíly – kluby, členové VV OFS a členové odborných 
komisí předkládají svoje návrhy na ocenění na přiloženém 
tiskopisu. Konečný výběr provede VV OFS Hradec Králové,
termín a místo ofi ciálního vyhlášení: úterý 9. 11. 2021 
v 18 hodin Sport Park HIT Třebeš.

III. Kritéria výběru:
 Kritéria výběru nejsou podrobně stanovena. Konečný 
výběr oceněných provádí VV OFS Hradec Králové.
 Upřednostňuje se činovník s potřebným společensko 
– sportovním kritériem a který je v podvědomí fotbalové ve-
řejnosti regionu zapsán jako dlouholetý, obětavý a nezištný 
fotbalový činovník nebo významná fotbalová osobnost.

IV. Termín ohlášení nominace: 
 Termín předložení nominace na OFS Hradec Králové 
je pro letošní rok do 30. 9. 2021. 
 Nominaci je nutno předložit na řádně vyplněném 
formuláři, který tvoří přílohu těchto kritérií.

Okresní fotbal     Královéhradecko

JAKO POHÁR

OFS HRADEC
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Tým Solnice, který nastoupil do předkola Poháru hejtmana v Javornici.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl
Ve IV. třídě Rychnovska prohrála doma

Roveň s Čermnou nad Orlicí 1:2.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Fotbalisté Stěžer vstoupili do I. B třídy parádně.

V prvních dvou kolech uhráli pět bodů. Foto: FB Sokol Stěžery

V okresním přeboru Rychnovska si Doudleby 

poradily s Dobruškou B po výsledku 5:2.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Václav Kotal ještě v únoru vedl pražskou Spartu. 

Nyní vládne na lavice divizního Náchoda.

Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý
V předkole Poháru hejtmana zdolala Javornice Solnici

na svém hřišti 4:2. Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl
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