
MĚSTSKÝ STADION KOSTELEC NAD ORLICÍ 

Sobota 27. května 2017 v 13:00 hod. 

 

Utkání 27. kola - Krajský přebor KH kraje 

FK Kostelec nad Orlicí - FC Spartak Rychnov nad Kněžnou 

 

 

 

V přímém přenosu na ČT Sport v rámci projektu „Můj fotbal živě“. 

 
 



Klíčoví partneři FK Kostelec nad Orlicí 

 

 

 

 



FK Kostelec - FC Spartak Rychnov v číslech 

 
Pořadí    Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body 

1  RMSK Cidlina A 26 15 6 5 0 65:27 55 
2  TJ Červený Kostelec 25 17 6 1 1 58:31 54 
3  SK Libčany 25 14 4 3 4 54:26 52 
4  SK Jičín A 25 13 6 5 1 49:31 50 
5  FK Vysoká n.L. 26 14 8 2 2 48:35 48 
6  FC Slavia HK 26 13 7 1 5 44:29 46 
7  FC Spartak Rychnov 26 12 9 3 2 62:37 44 
8  FK Chlumec n. C. A 26 14 11 0 1 45:39 43 
9  FK Kostelec n. O. 26 10 11 3 2 43:41 38 

10  TJ Lázně Bělohrad 25 8 11 4 2 37:48 34 
11  Jiskra Hořice 26 9 13 2 2 27:42 33 
12  MFK Nové Město n. M. 26 9 14 0 3 34:51 30 
13  FK Jaroměř A 26 6 14 4 2 42:43 28 
14  Slovan Broumov 26 8 17 0 1 34:63 25 
15  SK Dobruška 26 3 15 3 5 22:58 20 
16  Sokol Provodov 26 5 18 0 3 33:96 18 

 
Poslední vzájemné zápasy: 
 
30.10. 2016 Krajský přebor 16/17 
Rychnov - Kostelec 2:3 (2:3) 
Branky: Pups, Stieber F. - Hašek 2x, 
Říha 
 
7.9. 2016 Pohár hejtmana 16/17 
Kostelec - Rychnov 2:1 (1:0) 
Branky: Hašek, Říha - Stieber F. 
 
20.4. 2016 Krajský přebor 15/16 
Rychnov - Kostelec 0:1 (0:0) 
Branka: Brandejs 
 
8.8. 2015 Krajský přebor 15/16 
Kostelec - Rychnov 1:0 (0:0) 
Branka: Bartoš 

Poslední zápasy FK Kostelec: 
 
21.5. 2017 
13.5. 2017 

6.5. 2017 
29.4. 2017 
23.4. 2017 
 

Nový Bydžov - Kostelec 
Kostelec - Slavia HK 
Nové Město - Kostelec  
Kostelec - Č. Kostelec 
Hořice - Kostelec 

0:0 
1:2 
0:1 
0:4 
0:1 
 

Poslední zápasy FC Spartak Rychnov: 
 
21.5. 2017 
13.5. 2017 

6.5. 2017 
29.4. 2017 
23.4. 2017 
 

Rychnov - Provodov 
Dobruška - Rychnov 
Rychnov - Jaroměř 
Vysoká n. L. - Rychnov 
Rychnov - Libčany 
 

2:1 
1:1 
1:1 
2:2 
0:1 

 
 
 



 

FK Kostelec nad Orlicí 

 

Historie: 

Počátky nejpopulárnějšího sportu v Kostelci lze zachytit již v roce 1898 kdy byl při 
tělocvičné jednotě Sokol založen kroužek kopané. Po ustanovené Českého svazu 
fotbalového v roce 1901 byl jako jeden z prvních v našem regionu registrován i 
fotbalový kroužek Kostelec nad Orlicí. První historicky doložené utkáni sehrálo mužstvo 
Kostelce 31. května 1903 s SK Rychnov, které prohrálo 1:6. V letech druhé světové 
války se kostelecký fotbal formuje a roste. Kostelec poráží Slavii Hradec Králové 13:0, 
nastávají změny ve výboru, Kostelec vyhrává I.A třídu. Sezóna 1964/1965 přináší 
vítězství v Krajském přeboru a postup do divize. V novém tisíciletí hrají „Bílí andělé“ 
Krajský přebor či I.A třídu a snaží se velmi usilovně pracovat s mládeží. 

 
VEDENÍ KLUBU 
Předseda: 
Sekretář: 
Členi výboru: 
 
 
 
 
 
 
REALIZAČNÍ TÝM 
Trenér: 
Vedoucí mužstva: 
Masér: 
 

 
Jiří Kotásek 
Tomáš Žežule 
Miroslav Umlauf ml. 
Stanislav Mára 
Radek Provazník 
Milan Bořek 
Pavel Poledno 
 
 
 
Pavel Krupka 
Milan Bořek 
Karel Novák 
 

BRANKÁŘI 
Jan Rolejček 
Tomáš Matoušek 
OBRÁNCI 
Kamil Kaplan 
Petr Klapal 
Lukáš Šrámek 
Dominik Krupka 
Ondřej Furda 
Tomáš Kozel 
ZÁLOŽNÍCI 
Antonín Řehák 
Michal Klouda 
Matěj Cvejn 
Lukáš Říha 
Jan Kvasnička 
Lukáš Plocek 
Matěj Novák 
Jiří Cvejn 
ÚTOČNÍCI 
Aleš Hašek 
Jan Švandrlík 
Tomáš Králík 

 
1991 
1989 
 
1981 
1988 
1983 
1997 
1993 
1994 
 
1983 
1990 
1995 
1996 
1999 
1995 
1995 
1994 
 
1984 
1991 
1994 

Kostelečtí vstoupili do letošní sezony dobře, ale 
závěr podzimu jim nevyšel. Na jaře se však vrátili ke 
svým kvalitním výkonům a aktuálně je z toho 9. 
místo tabulky. Domácí mají ve svých řadách ryzího 
kanonýra - Aleš Hašek je aktuálně na 14 zásazích a 
vyhlíží tak střelecký trůn KP - v posledních dvou 
sezonách vstřelil úctyhodných 44 branek. Svěřenci 
Pavla Krupky minulý týden uhráli bezbrankovou 
remízu na hřišti lídra z Nového Bydžova. 



 

FC Spartak Rychnov nad Kněžnou 

 

Historie: 

Klub byl založen v roce 1906 a svůj první zápas sehrál 12. srpna téhož roku proti 

sousednímu Vamberku (11:0). V roce 1953 byla zahájena stavba nového stadionu (o 

kapacitě 7 000 diváků). Stadion byl slavnostně otevřen zápasem domácího týmu proti 

prvoligovému Spartaku Hradec Králové, který skončil prohrou domácích 0:10 a 

zápasem starých gard Rychnova a pražské Slavie, v čele s trenérem Josefem Bicanem. 

V roce 1996 zažil stadion dosud nejvyšší návštěvu v historii a to přibližně 6 000 diváků 

- ve 3. kole Poháru ČMFS se domácí utkali se Spartou Praha (0:6). V roce 2002 bylo v 

blízkosti stadionu vybudováno hřiště s umělým trávníkem třetí generace. Za tento klub 

hráli Jaroslav Plašil a Kamil Vacek. 

VEDENÍ KLUBU 
Předseda: 
Sekretář: 
Ekonomka: 
Členi výboru:  
 
 
 
REALIZAČNÍ TÝM 
Trenér: 
Vedoucí mužstva: 

 
Filip Stieber 
Petr Reichl 
Lucie Káčeríková 
Tomáš Polívka 
Václav Brůžek 
Jan Zeman 
Jan Čermák 
 
Jan Čermák 
Václav Hájek 
 

BRANKÁŘI 
Jan Vrána 
David Holoubek 
OBRÁNCI 
Miroslav Pups 
Michal Bárnet 
Lukáš Brandejs 
Michael Mňuk 
ZÁLOŽNÍCI 
Stanislav Pohl 
Roman Zajíček 
Michal Drašnar 
Ondřej Stieber 
Lukáš Reichl 
Martin Šrefl 
Tomáš Tichý 
Jakub Nosek 
ÚTOČNÍCI 
Jiří Počtýnský 
Flavio Oliveira 
Matěj Kráčmer 
Filip Stieber 

 
1986 
1982 
 
1989 
1984 
1989 
1992 
 
1987 
1989 
1999 
1993 
1987 
1991 
1985 
1989 
 
1993 
1995 
1991 
1989 

Aktuálně 7. tým tabulky Krajského přeboru má na 
svém kontě 44 bodů. Černobílé v letošním ročníku 
střelecky táhne Jirka Počtýnský, který se do sítí 
soupeřů trefil už 15x a dělí se tak aktuálně o 
pomyslnou korunu pro krále střelců soutěže. Právě 
ofenzíva je výstavním prvkem Rychnovských - 62 
vstřelených branek mluví za vše. V posledním 
zápase si tým Honzy Čermáka poradil doma 
s Provodovem, když zvítězil 2:1 po poločase 2:0. 



Derby velkých rivalů, zároveň kamarádů 

 

Petr Klapal (FK Kostelec) a Filip Stieber (FC Spartak Rychnov) 
 
1. Kromě aktivního hraní působíte i v dalších funkcích v klubu, prozraďte co děláte? 
 
Petr Klapal: V klubu ještě působím jako trenér mladší přípravky. 
Filip Stieber: Od února jsem se stal předsedou oddílu a s novým týmem ve výkonném 
výboru jsme začali pracovat na rozkvětu FC Spartak Rychnov nad Kněžnou. 
 
2. Jak se těšíte na přímý přenos v televizi, řešíte to s klukama v kabině a co by jste 
udělali za oslavu v případě vstřelení branky? 
 
Petr Klapal: Těšíme se moc, je to náš první a zároveň taky poslední přenos, takže si to 
chceme užít co nejvíce :). A s tou oslavou to mám jednoduché, gól jsem dal naposledy 
v době, kdy se ještě hrálo se šněrovacím balonem, takže o téhle otázce nemusím ani 
moc přemýšlet :). 
Filip Stieber: Na televizní utkání se moc těšíme. Komu se také poštěstí zahrát si před 
kamerami České televize, kromě profesionálních klubů. U oslavy branky je spousta 



proměnných, je něco jiného ji dát za stavu 3:0 v 70 min. a něco jiného za stavu 0:0 v 91. 
min., ale radujeme se z každé vstřelené branky, protože se na ně v poslední době dost 
nadřeme. 
 
3. Jaké jsou Vaše fotbalové sny a prozraďte největší fotbalový zážitek? 
 
Petr Klapal: Dříve to byl alespoň jeden zápas v divizi, což se buď mojí slabou výkonností 
nebo hlavou nepovedlo, tak teď je to přežít každý zápas ve zdraví. Můj největší zážitek 
byl asi ten, když jsme se utkali v přáteláku s bývalým účastníkem slovenské ligy 
Myjavou. 
Filip Stieber: Mým největším cílem je, aby se v Rychnově hrál pěkný fotbal, na který 
začnou chodit ve větším počtu fanoušci. Pevně věřím, že největší zážitek teprve přijde, 
ale prozatím to je návštěva oslav 100 let Hajduku Split. 
 
4. Co pro Vás znamená derby Kostelec - Rychnov a co od zápasu očekáváte? 
 
Petr Klapal: Je to vždy zpestření sezony, kdy se potkají dva celky, které se dobře znají. 
Očekávám hodně lidí a velké nasazení už jen proto, že tohle derby chce každý vyhrát. 
Filip Stieber: Dle mého je derby s Kostelcem hodně specifické utkání. Na jednu stranu 
má derby všechny atributy hodna slova “derby” - nasazení, agresivita, zvětšený zájem 
lidí, atd., ale na druhou stranu se mezi sebou všichni známe a dle mého jsme dobří 
kamarádi, kteří mimo sezónu jsou spolu schopni si užít turnaje v malé kopané a jejich 
veškerá společenská úskalí. 
 
5. Poslední 4 vzájemné derby vyhrál Kostelec, čím si to vysvětlujete? Kdo je podle 
Vás favoritem sobotního utkání? 
 
Petr Klapal: Otřelé klišé říká, že žádné derby favorita nemá. Derby je specifické, může 
ho vyhrát kdokoliv, je hezké, že jsme teď s Rychnovem udělali nějakou šňůru, tak snad 
se nepřetrhne a bude pokračovat. 
Filip Stieber: Dle mého jsme byli vždy více než vyrovnaným soupeřem, ale nepodařilo 
se nám to přetavit v lepší výsledky. Každá série jednou končí a pevně věříme, že zrovna 
před kamerami ČT. Favorit v tomto utkání není. 
 
6. Co byste vzkázali fanouškům svého týmu a jakou tipujete návštěvu? 
 
Petr Klapal: Ať nás přijdou podpořit v hojném počtu, jelikož před TV kamerami se 
nehraje každý den, snad je na oplátku potěšíme kvalitním výkonem. Můj tip je 800 lidí. 
Filip Stieber: Fanouškům bych chtěl vzkázat, ať dorazí v co největším počtu a vytvoří 
svým týmům atmosféru, na kterou se bude dlouho vzpomínat. Tipuji 1 500 
spokojených fanoušků. 

 



Mimořádná osobnost - Jiří Kotásek, předseda FK Kostelec 

1. Začněme otázkou, jak jste se dostal k fotbalu a kde 
všude jste působil? 
Otec dělal vedoucího mužstva mužů, bratr hrál za žáky, já 
byl na hřišti každý den, a tak mě vzali. Kromě vojenské 
služby v Dukle Žamberk jsem hrál stále za Kostelec. 

2. Jak dlouho působíte ve vedení Kosteleckého fotbalu a 
proč jste se rozhodl kandidovat? 
Ve vedení místního fotbalu působím 5 let. Přemluvil mě 
odstupující předseda Martin Chlumecký. Chyběly peníze, 

trenéři, hráči. Mám rád výzvy. 

3. Jak jste spokojen s chodem klubu po ekonomické a fotbalové stránce? 
Spokojen nebudu nikdy, stále je co vylepšovat v obou směrech. Nicméně sehnali jsme 
sponzory, spolupracujeme s městem a bojujeme o dotace pro mládež - právě proto je 
náš rozpočet vyrovnaný. Co se týče fotbalové stránky, máme 8 mládežnických mužstev 
hrajících krajské a okresní soutěže, stabilizované ,,B“ mužstvo s průměrným věkem 20 
let, které hraje na špici OP a „A“ tým postoupil v roce 2015 po 10 letech do Krajského 
přeboru, kam dle mého názoru patří. 
 
4. Popište fanouškům, co všechno máte na starosti a mohl byste nastínit organizační 
strukturu oddílu, jaké jsou kompetence na daných pozicích? 
Jako statutár jsem zodpovědný za chod celého klubu. Dohlížím na finance, aby se jimi 
zbytečně neplýtvalo a organizuji činnost celého klubu. Se vším mi pomáhá sedmičlenný 
výkonný výbor (dále jen VV). Důležitá je funkce sekretáře, kterou u nás zastává Tomáš 
Žežule. Tomu bych chtěl poděkovat - odvádí neskutečnou práci a ještě se stará o naše 
webové stránky. VV se schází 1x týdně. Zde se rozdělují jednotlivé úkoly mezi všechny 
členy. 
 
5. Jaká je klubová koncepce a plány oddílu do budoucna, kam byste chtěl jako 
předseda směřovat naši mládež? 
Kdo chce v budoucnu hrát fotbal, musí se zaměřit na výchovu vlastní mládeže. Pro nás 
je mládež priorita. Máme aktuálně členskou základnu čítající 175 členů, z čehož jich je 
hned 120 do 19 let. Děláme 2x ročně nábory ve školkách a na 1. stupni základních škol. 
Trenéři mládeže jsou bývalí hráči a zapojujeme i hráče ,,A“ mužstva. V posledních 
letech spolupracujeme s Častolovicemi. Starší dorostenci přecházejí do ,,B“ mužstva a 
hrají OP dospělých. Cílem je stabilizovaný klub s vlastními odchovanci a hráči blízkého 
regionu, kteří Kostelci dlouhodobě zaručí Krajský přebor a ideálně první polovinu 
tabulky, což je vzhledem k velikosti našeho města jasný strop. 
 



6. Co je pro Vás v Kostelci důležité, na čem si zakládáte? A co naopak Kostelci nejvíce 
chybí? 
V Kostelci bydlím celý život, líbí se mi tady. Chybí mi tu však nová výstavba, aby se 
nejen fotbalový klub, ale i celé město mohlo rozrůstat. Dále mi tu chybí sportovní 
zařízení, která by město podobné velikosti mělo mít. 

7. Jak hodnotíte úroveň Krajského přeboru mužů a kdo je podle Vás aspirantem na 
postup do Divize? 
Na podzim bylo dobrých 5 mužstev, pak byl silný střed a na konci 3 slabé celky. Na jaře 
se i vlivem přesunu hráčů úroveň vyrovnala. Každý může porazit každého. Co se týče 
postupu tak po vhodném doplnění by mohl mít kádr na divizi Červený Kostelec a 
Libčany. Musí k tomu mít ale potřebné zázemí i ve smyslu financování. 
 
8. Co byste chtěl v areálu stadionu změnit a jaké máte plány do budoucna? 
Jsme jedním z největších oddílů na okrese, ale máme nejhorší podmínky pro zápasy a 
trénování. Jedna hrací plocha a malý plácek na trénování. Při počtu našich mužstev je 
to žalostné. Proto jsem rád za spolupráci s Častolovicemi, kde trénují a hrají mladší žáci 
či starší přípravka. Máme připraveny 2 varianty na přestavbu stadionu: 
 
a) 2 hřiště na hraní (1 umělá tráva) + 200metrový atletický ovál, 
b) ponechání stávajícího hřiště i atletické dráhy a rozšířit tréninkovou plochu na 60 × 48 
metrů s umělým povrchem. Zde by mohly všechny týmy trénovat i v zimě a za špatného 
počasí a děti by zde hrály mistrovská utkání. Město na akci už vyčlenilo část finančních 
prostředků a všichni tak doufáme, že se alespoň tato varianta uskuteční. 
 
Po skončení jarní části je v plánu zateplení budovy, střechy, výměna oken a vybudování 
sociálního zařízení pro rozhodčí. Dále je v plánu rekonstrukce tribuny. 
 
 
Fotbalový Klub Kostelec nad Orlicí děkuje panu předsedovi Jiřímu Kotáskovi za práci, 

kterou pro fotbal, ale i celé město dělá - takových srdcařů a dříčů je v dnešní době 

málo. 

 

JURO DĚKUJEME!!! 



 

 

 


