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Na hradecké Slavii si divizní Náchod vyzkoušel konfrontaci s týmem 
Žytomyru, který se pohybuje ve středu tabulky druhé ukrajinské ligy. 
Hosté zvítězili 4:1, ukázali opravdu velkou kvalitu. Nyní se řeší, zda jeho 
hráči, kteří se kvůli ruské agresi nemohou vrátit domů, posílí některé 
místní kluby. Třeba i Náchod…

Foto: Lubomír Douděra

RMSK Cidlina vs. FK Jaroměř 
 Fotbal v kraji vás zve jako již tradičně na fotbal. Tentokrát jsme vy-
brali zápas Miacom krajského přeboru. V neděli ve tři hodiny odpoled-
ne přivítá novobydžovská Cidlina soupeře z Jaroměře.

 Utkání dvou špičkových celků soutěže. Stadion v Novém Bydžově 
uvidí bitvu dosavadního lídra a suveréna z Nového Bydžova proti příjem-
nému překvapení z Jaroměře, která drží třetí místo tabulky.

 Domácí začali jarní část sezony dvěma přesvědčivými výhrami (2:0, 
3:0) a kráčí za vytouženým cílem – postupem do divize. Hosté po úvod-
ním trochu šťastném dvoubodovém zisku v Hořicích doma podlehli 
dalšímu aspirantovi na postup do republikové soutěže Slavii Hradec 
Králové (0:2). 

 První vzájemné měření sil v této sezoně nabídlo velmi vyrovnanou 
podívanou, přičemž Jaroměř rozhodně nebyla daleko k bodovému zis-
ku. „Když zavzpomínám na podzimní zápas, tak se vítězství nerodilo 
vůbec jednoduše, dokonce jsme museli zápas otáčet. Řekl bych, že 
další krok na naší cestě nebude vůbec nic jednoduchého a my si to 
moc dobře uvědomujeme. Jaroměř má silné mužstvo, což dokazují i její 
výsledky a postavení v tabulce. Pro oko diváka velice atraktivní utkání 
a vzhledem k vzrůstajícím teplotám očekávám i hojnou účast diváků,“ 
říká před utkáním útočník Cidliny Nikolas Bekera. 

 „Rozhodně nejtěžší zápas sezony. Domácí zápas jsme měli dobře 
rozehraný, ale soupeř nakonec dokázal zápas otočit. Teď nás čeká zá-
pas v Bydžově, kde se nám dlouhodobě nedaří, a to se pokusíme změ-
nit. Pokaždé, když hrajeme v Bydžově, tak je to fyzicky velmi náročný 
zápas. Je to zápas proti soupeři, který má velmi silný tým, podává sta-
bilní výkony a zatím prochází soutěží bez jediné prohry. Budeme muset 
podat velmi dobrý týmový výkon, abychom s nimi odehráli vyrovnaný 
zápas,“ uvědomuje si obránce Jaroměře Adam Horák.

 „Na zápas s Bydžovem se těšíme. Věříme, že budeme první tým, 
který Bydžov porazí. Loňský zápas v Jaroměři ukázal, že to není nemož-
né,“ burcuje jeho spoluhráč Miloš Exnar.

(pvh)

UKRAJINCI V HRADCI POZVÁNKA NA HIT VÍKENDU



FOTBAL V KRAJI 4 REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINY

 Na podzim hráči Kostelce nad Orlicí schytali od Libčan 
v Miacom krajském přeboru výprask 1:8, v druhém jarním 
kole ale tuto porážku odčinili, když aktuálně sedmý tým ta-
bulky porazili a připsali si tři důležité body v boji o záchranu.

V posledním zápase jste 2:0 porazili SK Libčany, jak 
cenné jsou pro vás tyhle tři body?
 Cenné pro nás budou v téhle sezóně všechny nasbírané body. 
Libčany jsou o nějakých šest míst před námi, o to víc si bodů ceníme.

V podzimní části jste od nich schytali osmigólový vý-
prask. Namotivovala vás před sobotním zápasem tahle 
skutečnost?
 Osmigólový výprask je motivací ke spoustě věcí (směje se). Kaž-
dopádně ano, o motivaci jsme měli postaráno.

V čem se oba tyto zápasy tak lišily?
 Určitě v připravenosti a soustředěním na zápas, v náš prospěch 
hrál i terén, který není začátkem jara ideální, tudíž zápas byl více  
o fyzické hře, a to nám vyhovovalo.

Posílili jste nějak během zimní přestávky?
 V zimní přestávce jsme získali zahraniční posilu Diase Idrissova, 
který skvěle zapadl do týmu, jak po herní stránce, tak i po té pozápa-
sové (směje se).

Jak probíhala vaše zimní příprava?
 Hodně jsme chodili běhat do parku, to je trenérova oblíbená spe-
cialita (směje se).

V čem máte herně rezervy?
 Myslím že jako tým bychom měli zapracovat na kombinační hře. 
Já osobně bych měl pracovat na zakončení, je mi to připomínáno 
témeř na každém tréninku (směje se).

ONDŘEJ KOTYZA, ÚTOČNÍK KOSTELCE NAD ORLICÍ 

V kraji může až na výjimky každý porazit každého

Příští zápas vás čeká Dobruška. Co od tohoto zápasu 
očekáváte?
 Očekávám vyrovnaný zápas plný soubojů, který rozhodne promě-
ňovaní šancí.

Čtyři týmy včetně Kostelce nad Orlicí se nyní v tabulce 
nachází v rozmezí jediného bodu. Vypovídá to podle vás 
o vyrovnanosti soutěže?
 Já osobně bych řekl, že v téhle soutěži může porazit každý každé-
ho, až na dvě, tři výjimky.

Který z týmů pro vás na podzim byl nejnepříjemnějším 
soupeřem?
 Určitě to byla Slavia Hradec, se kterou jsme se na podzim utkali 
dvakrát a z obou utkaní jsme odešli bez bodů.

Čemu se věnujete kromě fotbalu?
 Fotbal mi zabere velkou část volného času. Zbylý čas se snažím 
trávit s přáteli a rodinou, třeba vyjedu na nějaký výlet nebo provozuji 
rekreační sport.

František Ježek 

Ondřej Kotyza (v bílém) uniká hráči Rychnova. 
Foto: Archiv O. K.

Ondřej Kotyza (v bílém) se nejlépe cítí v útoku 
nebo na kraji zálohy.     Foto: Archiv O. K.



FK Jaroměř SK Rybník Sokol Černíkovice

Spartak Rychnov nad Kněžnou

Sokol Třebeš dívky

SK Dobruška/Spartak Opočno Jiskra Ústí nad Orlicí 

Chceme si zahrát
turnaj kategorie U9 v Rychnově

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl (8x)
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Michal Šmied má s Lokomotivou vysoké ambice. Foto: Loko HK

Na podzim mnoho fotbalové radosti nepocítil. Spíše naopak. Zálož-
ník Michal Šmied, v posledních letech stabilní hráč Černilova, zažil 
těžký půl rok v krajském přeboru a musel zkousávat jednu porážku 
za druhou. V zimě se i proto rozhodl vyslyšet nabídku z hradecké Lo-
komotivy. A v 1. A třídě mu to zatím perfektně lepí. Z pozice krajního 
záložníka vstřelil ve dvou utkáních už tři branky. „Žádné cíle si nedá-
vám. Jdu s chutí zápas od zápasu,“ říká čtyřiadvacetiletý záložník.

Z vašeho osobního hlediska výborný začátek jarní části 
sezony.
 Musím říct, že se mi střelecky dařilo jak v zimní přípravě, tak teď 
na začátku jarní části. Herně to žádná sláva z mé strany není, tak  
aspoň pomáhám góly.

Tři branky ve třech utkáních je na záložníka velmi dob-
rá vizitka. Bylo právě střílení branek to, co jste si před 
svým příchodem do Lokomotivy předsevzal?
 Abych řekl pravdu, žádné cíle jsem si nedával a nadále nedávám. 
Dřív jsem se tím akorát zbytečně dostával pod tlak. Jdu s chutí zápas 
od zápasu. Žiju dnes.

Jaké máte zatím pocity z nového působiště? Máte tři 
body ze dvou utkání…
 Pocity jsou od samého začátku pozitivní. Největší rozdíl je v reali-
začním týmu a lidech okolo týmu. Každý s úsměvem pomůže, poradí. 
Vše funguje bezvadně.

Co bylo hlavním důvodem vašeho příchodu do Lokomo-
tivy HK? 
 Potřeboval jsem změnu. Důležitou roli mého příchodu sehrál 
trenér Frýda. Nastínil mi svou představu a plány. Věřím, že budeme 
úspěšní. Jinak mě mile překvapil zájem i z jiných oddílů krajského 
přeboru. Jen jsem už sám vycítil, že už nemá úplně smysl obětovat 
fotbalu tolik času jako dřív.

Jaké máte teď v klubu cíle?
 Vyhrát co nejvíc zápasů, splatit důvěru klubu a bavit se fotbalem.

V zimě jste opustil tápající Černilov. Dá se říct, že jste 
potřeboval novou motivaci?
 Ano, přesně tak. V A týmu Černilova jsem strávil osm let. Zahrál 
jsem si se skvělou generací hráčů vedenou jedním z nejúspěšnějších 
trenérů černilovského fotbalu Janem Chasákem. Vše jsme zakončili 
postupem do krajského přeboru, ale bohužel nic netrvá věčně. Už 
delší dobu jsem byl takový vyhořelý. Podzimem to vše vyvrcholilo. Ne-
bavily mě tréninky ani zápasy. Herně to byla z mé strany ostuda.

Co je hlavním důvodem nepovedeného podzimu ze stra-
ny Černilova?
 Slabá tréninková morálka, ztráta chuti do fotbalu, pracovní nebo 
rodinné povinnosti, zranění… Na hřišti chyběly emoce. Hlavně v dru-
hé části podzimu vládla poraženecká nálada. Chyběl řád. Dřív jsem  
si i po vyhraném zápase nebyl jistý, zda v šatně nebude bouřka 
(usměje se).

Jak tipujete, že se Černilov v sezoně umístí? A kde tipu-
jete Lokomotivu?
 Situace je, jaká je. V Černilově se vytvořil skoro nový tým. Pro 
většinu kluků to je velká škola, ale také příležitost získat zkušenosti  

MICHAL ŠMIED, POSILA LOKOMOTIVY HK

Chci se fotbalem bavit a splatit důvěru klubu
a ukázat se. Slova uznání si určitě zaslouží trenér Šlégr, který má za-
jímavé tréninky a i v těžkých chvílích se snažil působit stylem alá Ad-
rián Gula - pozitivně a přátelsky. Určitě budu kluky sledovat a věřím, 
že brzy zase nastane etapa vzestupu. S Lokomotivou bychom se na 
jaře chtěli pohybovat v horní polovině tabulky.

Co čekáte od jarní části 1. A třídy? Co vám zatím soutěž 
stihla naznačit?
 Uvidíme, jak se situace vyvine s potupy a sestupy. Vyzdvihl bych 
výkony Týniště nad Orlicí. Jinak očekávám mnoho pěkných fotbalo-
vých zápasů, ale určitě narazíme i na týmy, se kterými to bude spíš 
kopaná, jatka a „pouliční šarvátky“.

Jaký je v Lokomotivě nyní mančaft?
 Už teď se tady tvoří hodně dobrý tým. Momentálně máme trochu 
užší kádr a některé důležité hráče na marodce, ale až se kluci dají do 
pořádku a v létě se ještě kádr vhodně doplní, tak věřím, že budeme 
příští sezonu nezastavitelná mašina.

Kam míří vaše fotbalové ambice?
 Momentálně si chci hlavně užívat fotbal v Lokomotivě. Také je dů-
ležité zdraví. Budu zřejmě nasazovaný i do některých zápasů našeho 
rezervního týmu, kam se po dvaceti letech vrátil symbolicky uzavřít 
svou bohatou fotbalovou kariéru můj táta. Za dost mu vděčím a jsem 
rád, že si spolu zahrajeme v jednom týmu.

Dominik Palm

MICHAL 
ŠMIED
Narozen: 29. června 1997 
v Hradci Králové
Hráčská kariéra:
• FK Černilov • TJ Sokol Třebeš 
• FC Olympia Hradec Králové
Úspěchy: Vítězství v krajském 
přeboru dorostu s TJ Sokol 
Třebeš, postup do krajského 
přeboru s FK Černilov.
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V mládežnických kategoriích nepůsobil na špičkové úrovni, přesto 
se na fotbalové výsluní dokázal dostat. Mladá Boleslav si ho tehdy  
v jednadvaceti letech vyhlédla ve středočeské 1. A třídě, kde oblékal 
dres nedalekých Rožďalovic. Tomáš Sedláček se ve vyšší soutěži 
rychle adaptoval a po krátkých hostováních v Čáslavi a Kolíně se 
stal v Mladé Boleslavi hráčem základní sestavy. V nejvyšší soutě-
ži debutoval v roce 2004, zahrál si evropské poháry, přičemž jeho 
nejzářivějšími momenty byly rozhodující góly proti Olympique Mar-
seille či Palermu. V současnosti je někdejší obávaný útočník hráčem 
Kopidlna, kde zároveň žije. „Mám tu kamarády, se kterými si chci 
ještě zahrát,“ vysvětluje přesun do JAKO I. B třídy jednačtyřicetiletý 
fotbalista, jenž se také v sezoně 2008/2009 s devíti brankami stal 
nejlepším střelcem prvoligových Českých Budějovic. 

Tomáši, jak se těšíte na start jarní části 1. B třídy? 
 Těším se, už to bylo dlouhé. Ale hlavně jsem se těšil na trénink na 
přírodní trávu.

Jak proběhla zimní příprava a jaké jsou změny v kádru 
Kopidlna? 
 Trénovali jsme dvakrát týdně v hale. Samozřejmě někdy nás bylo 
více, jindy méně (škola, práce atd.).

Co od jarní části osobně očekáváte? 
 Chtěl bych, abychom dostávali méně gólů (usměje se). Ale co 
musím říct, je to, že mě mile na podzim překvapili rozhodčí. 

Čím konkrétně? 
 Že zkrátka pískali dobře. Samozřejmě, že se člověk někdy rozčílí, 
ale po zápase je vše ok. Já se snažím už i během zápasu být nad věcí. 
Nejdřív si zanadávám, ale za minutu už jsem v klidu.

Jaké jsou teď cíle Kopidlna? 
 Chtěli bychom skončit v horní polovině tabulky a přejeme si, aby 
chodilo pořád dost fanoušků, což je v Kopidlně super.

Proč jste se rozhodl vrátit do Kopidlna? 
 Je to jednoduché. Jednak tu bydlím a za druhé tu mám kamará-
dy, se kterými si chci ještě zahrát.

Jak na vás působí současný tým? Na co by mohl mít? 
 Myslím si, že máme velmi perspektivní tým, když pominu, že jsme 
tam tři starší. Máme velmi dobrou střední generaci a velmi nadějné 
mládí. Ale co mě těší nejvíce, že jsme všichni místní. Toho si opravdu 
vážím.

Na jakém postu byste měl v 1. B třídě nastupovat? 
 To mi je jedno. Myslím a při vší úctě ke všem spoluhráčům mužů 
hrát na jakémkoliv postu.

Jako bývalý ligový fotbalista máte určitě velké slovo  
v kabině. Jaká je teď vaše pozice v týmu a vůbec v klubu 
obecně? 
 Samozřejmě se snažím klukům předávat zkušenosti, teď jen zále-
ží na nich, jestli si z toho, co jim říkám, něco vezmou, nebo ne. Přizná-
vám, že někdy, hlavně ti mladší, mají svoji hlavu. Ale vždy tu jsem pro 
ně. Samozřejmě, že se i trochu seznamuji s chodem klubu. Ale tady 
musím říct, že máme hodně obětavé vedení. Za mě velká pochvala.

Pojďme k vaší bohaté kariéře. Zahrál jste si první ligu 
i evropské poháry. Na jaký zápas, moment, či sezonu 
zkrátka nikdy nezapomenete? 
 Pro kluka, který hrál ve 21 letech I. A třídu to bylo jako sen. Už 
jen přechod do druhé ligy v Mladé Boleslavi a postup do ligy, první 
góly, pak evropské poháry a v nich nezapomenutelné postupy přes 

TOMÁŠ SEDLÁČEK, OPORA KOPIDLNA

Moje kariéra? Jako sen. Nezapomenutelné jsou postupy v Evropě 
Marseille a Palermo, pak výborná sezona v Českých Budějovicích  
a v nich devět gólů. Na co hrozně rád vzpomínám, je tříměsíční hosto-
vání v Čáslavi. Dařilo se mi, klub jsme zachránili ve druhé lize, skvělá 
parta, která držela pospolu. Postup s Jihlavou do ligy. A v neposlední 
řadě nádherných sedm a půl roku v Převýšově (teď je to v Chlumci). 
Fakt je toho hodně.

Udělal byste v kariéře zpětně něco jinak? Jste s ní spo-
kojený? 
 Vždy jde udělat něco jinak, ale nelituji ničeho. Je x kluků, a trouf-
nu si říct i lepších, než jsem byl já, co by za to dali, aby prožili to, co já.

Co děláte mimo fotbalu? 
 Když nejsem v práci, tak se samozřejmě snažím věnovat rodině. 
Tady musím ocenit manželku, máme dva kluky, fotbal u nás vede, 
víkend co víkend, ale ona nás hodně podporuje. Opravdu klobouk 
dolů. Ono se řekne, že je to automatické, ale ona i teď je skoro na 
mém každém zápase. Díky.

Jaké máte fotbalové cíle? Kde byste Kopidlno rád viděl 
třeba za dva roky? 
 Já už si chci fotbal užívat. Baví mě to. Ale cíle samozřejmě mám. 
Jeden z nich je, že chci dát gól v každé soutěži, od první ligy až po 
čtvrtou třídu. Už mi zbývá jen okresní přebor a III. třída a tím dru-
hým je alespoň si zahrát s tím starším synem (třináct let) zápas. S tím 
mladším nevím (pět let), to už asi neklapne (směje se). Uvidíme, kde 
budeme za dva roky. Chci, aby to hlavně kluky bavilo a aby hrálo co 
nejvíce lidí.

Dominik Palm

TOMÁŠ 
SEDLÁČEK
Narozen: 29. srpna 1980
Prvoligové starty/góly: 157/19 
Hráčská kariéra:
• Rožďalovice • Mladá Boleslav 
• Čáslav • Kolín • České Budějovice 
• Jihlava • Žďár nad Sázavou
• Převýšov (Chlumec n. C.) • Kopidlno

Tomáš Sedláček slaví gól v dresu Českých Budějovic.
Foto: Archiv T. S.

Tomáš Sedláček strávil nejlepší roky v Mladé Boleslavi.
Foto: Archiv T. S.
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Přesto, že je mu teprve dvaadvacet, oblékl dres již dese-
ti klubů. Naposledy Boris Markarjanc působil v Předmě-
řicích, kterým v podzimní části JAKO 1. B třídy pomohl 
k aktuálně šestému místu v tabulce skupiny B. Teď má 
záložník s arménskými kořeny před sebou novou výzvu. 
Zimní přípravu totiž zahájil v divizním Letohradu. A o nad-
cházejícím víkendu může, po vypršení karetního trestu 
z podzimní části, již zasáhnout do hry. „Chci sám sobě  
i všem ostatním dokázat, že na to mám,“ říká odhodlaně 
fotbalista s poměrně výbušnou povahou.

Pro 1. B třídu startuje jarní část, ovšem vy už předměřic-
ký dres neobléknete.
 Je to tak, v poslední možnou chvíli jsme se spojili s hlavním trené-
rem Letohradu, panem Majvaldem, že by mě zkusili na přípravu. Sám 
jsem nepočítal, že zůstanu, ale chtěl jsem hlavně kvůli sobě vidět, jak 
na tom jsem a jestli na to mám.

Co od nového angažmá očekáváte? V čem je rozdíl?
 Zatím jsem sám pocítil větší tréninkové i zápasové nasazení, indi-
viduální přípravu na jednotlivé soupeře, zázemí a areály na jiné úrovni.

Dostal jste teď do fotbalu větší motivaci?
 Určitě ano, zase mě to donutilo makat, chci sám sobě i všem 
ostatním dokázat, že na to mám.

Na jakém postu byste měl nastupovat?
 Vypadá to, že když už, tak budu nastupovat na střední defenzivní 
záloze.

Jaké bylo loučení s Předměřicemi a jak váš odchod  
v klubu přijali?
 Loučení bylo těžké. Nabídky, které přišly (ať už z 1. A třídy nebo 
krajského přeboru), jsem všechny odmítal, protože mi v Předměřicích 
bylo moc fajn. Partu, která tam je, jsem ještě jinde nezažil.

Jak hodnotíte podzim z pohledu Předměřic? Bylo na víc, 
nebo je současný zisk naopak maximem?
 Podzim se nám ve Slavoji podařil víceméně na výbornou. Až na 
poslední dvě ztráty bodů s Malšovicemi a Meziměstím jsme splnili 
naše předsezonní očekávání.

Co chybělo k lepšímu postavení v tabulce?
 Asi největším problémem bylo proměňování šancí. Útočníci Šimů-
nek a Neradílek, kdyby proměnili všechny šance, tak by teď měli po 
25 gólech oba (směje se). A pak nás postupem času trápila dlouho-
dobá zranění důležitých hráčů.

K jakým změnám během zimy v kádru Předměřic došlo?
 Kromě mého odchodu zůstal tým ve stejném složení jako na pod-
zim.

Jak proběhla zimní příprava v Letohradu?
 Příprava proběhla víceméně na hřišti, tréninky mají dost vysokou 
úroveň a kvalitu. Je znát rozdíl v rychlosti a práci s míčem.

V současné době probíhá válka na Ukrajině. Jak ji osob-
ně vnímáte?
 Jakákoliv válka je hrozná. Umírají nevinní lidé na obou stranách. 
Doufám, že se situace co nejdříve vyřeší tzv. „u stolu”. To, co se děje, 
bude mít bohužel ještě velký dopad na nás všechny.

Jaké máte teď fotbalové ambice?
 Největším cílem je momentálně získat místo v Letohradu a tady 
vybojovat co největší počet bodů.

Dominik Palm

Loučení bylo těžké. Teď chci získat místo v Letohradu

BORIS MARKARJANC, BÝVALÝ ZÁLOŽNÍK PŘEDMĚŘIC

8

Boris Markarjanc (vlevo nahoře) odešel v zimě z Předměřic 
do Letohradu.  Foto: Archiv B. M.

Boris Markarjanc nastupoval také za Jaroměř. 
Foto: Václav Mlejnek

BORIS MARKARJANC
Narozen: 2. listopadu 1999 v Hradci Králové
Hráčská kariéra:
• FC Slavia HK • FC Olympia HK • Sokol Třebeš 
• SK Libčany • FK Žamberk • FK Jaroměř 
• MFK Nové Město nad Metují • TJ Luže 
• Předměřice n. L. • Letohrad
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Záložník s šikovnou levačkou Roman Čáp se vrátil do 
týmu, kde válel. Chlumci nad Cidlinou má pomoci kmeno-
vý hráč Chrudimi se záchranou třetí ligy.

Proč jste se rozhodl vrátit do Chlumce?
 Upřímně, neměl jsem stejný pohled na fotbal jako nový trenér. 
Nebylo to tam už jako dříve. Když jsem se pak dozvěděl, že trenér se 
mnou tolik nepočítá, rozhodnul jsem se, že se vrátím do Chlumce, 
kde jsem měl dveře otevřené.

Měl jste i nějaké další možnosti?
 Ani jsem jiné neřešil, chtěl jsem zpátky do Chlumce. Řešil jsem 
to s vedením Chlumce i Chrudimi a nakonec to dopadlo na půlroční 
hostování.

V jakém stavu jste našel mužstvo Chlumce?
 Tak já z větší části věděl, do čeho jdu. Skoro všechny kluky jsem 
znal, buď ty mladší kluky z dorostu, nebo ty starší, s kterými jsem tu 
už byl. Nechci hodnotit, jak to bylo předtím a jak to je teď, ale někteří 
mě překvapili svým přístupem a chováním.

U týmu je nový trenér. Znáte se s ním? Jaký je?
 Ano známe se. Trenér Šturma mě měl už v dorostu v Hradci. Jde 
mu hlavně o to dostat kabinu zase do větší pohody. Moc neodpouštěl 
běhání v přípravě. Směje se) Takže to bylo dost náročné.

Na podzim se mančaftu nedařilo. Určitě jste ho sledo-
val. V čem byl problém?
 Sledoval a mrzí mě to. Viděl jsem pár zápasů, většinou to bylo 
stejné, co nás trápí i teď. Proměňování šancí, a co jsem se bavil  
s klukama, tak i závěry utkání. Doufám, že oboje zlepšíme a půjdeme 
tabulkou nahoru.

Prakticky hrajete o záchranu. Patří mužstvo takhle 
dolů?
 Určitě ne! Tenhle tým patří do TOP 4. Máme se rvát o postup a ne 
o záchranu. Musíme to ale ukázat na hřišti a ne jen povídáním okolo.

Jaké máte vzpomínky na minulé angažmá v Chlumci?
 Bylo to krásné, hráli jsme pohár, měli proti sobě silné soupeře, 
některé i dokázali vyřadit. V lize se hrálo o postup. Teď máme před 
sebou jiné cíle, ale i ty zvládneme.

Drží se vás pořád ambice na vyšší soutěže? Není Chlu-
mec ústup?
 Samozřejmě, pořád je mám. Nejradši bych byl, kdyby se do druhé 
ligy dostal Chlumec, to by bylo krásné. Je to možná lehký ústup, ale 
potřebuju se odrazit. Bylo by potřeba už nějakou příležitost chytnout.

Chrudim hraje o záchranu. Zvládne tento boj?
 Bude to mít těžké. Nějak speciálně je sledovat nebudu, uvidíme, 
jak to dopadne.

V české lize hrají o titul Slavia s Plzní. Kdo bude úspěš-
nější a proč?
 Odmalička jsem jezdil s tátou na Slavii, pamatuju si, jak jsme jeli 
na otevření Edenu, takže určitě to bude přát Slavii! Věřím, že jim po-
může to, jak mají široký tým, víceméně může hrát každý, kdo je na 
soupisce, když bude zdravý. Mají v týmu obrovskou konkurenci.

Co říkáte na výkony Hradce v lize i poháru?

Ani nejsem tolik překvapený, Hradec má tým dobře poskládaný, tak-
že to není náhoda, že hraje takhle vysoko. Pohár je vždy o jednom 
zápase a Hradci to vychází skvěle, doufám, že půjdou až do finále,  
a tam to nějak urvou.

Jiří Fejg

Ambice mě neopouští. Co si zahrát druhou ligu s Chlumcem?

ROMAN ČÁP, NAVRÁTILEC DO CHLUMCE

Roman Čáp si za Chlumec zahrál i památný 
pohárový zápas s Plzní.     Foto: Martina Hegerová 

Vloni na podzim přijel Roman Čáp v dresu Chrudimi do 
Chlumce jako host v pohárovém zápase. Pozdravil se i s Oli-
verem Žahourkem.     Foto: Martina Hegerová



V Miacom krajském přeboru porazila Police nad Metují 
Červený Kostelec 2:0. Foto: fotbalfoto.cz - Miroslav Holub

Starší dorost FK Jaroměř.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

FK Nový Hradec Králové, mladší dorost.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

Starší žáci společenství FC Mladé Buky/Baník Žacléř.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

V AM Gnol I. A třídě si Solnice lehce poradila 
s Kunčicemi, které porazila 6:0.  Foto: Eva Šebová

FC České Meziříčí, starší dorost kategorie U19.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

FK Jaroměř, celek mladšího dorostu U17.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek

FK Jaroměř, tým starších žáků.
Foto: fotbalfoto.cz - Václav Mlejnek
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Z prvních dvou jarních utkání Fortuna divize C získali fotbalisté 
Trutnova čtyři body, když remizovali s Benátkami nad Jizerou  
a v derby porazili Dvůr Králové. Čtyřiadvacetiletý defenzivní  
záložník Martin Knap ale vidí cíl vzhledem k vyrovnanosti sou-
těže daleko před sebou. „Chceme dohrávat sezonu bez většího 
tlaku ve středu tabulky,” prozrazuje fotbalista běžně nastupující  
s číslem osm na dresu.

Poslední Náchod a vás na jedenáctém místě dělí pět bodů.  
Považujete tento náskok za dostatečný?
 Rozhodně ne. Divize je každý rok extrémně vyrovnaná a pět bodů 
tedy není dostatečný náskok.

Tabulka je celkově velmi našlapaná. Mezi třetím a posledním 
místem je rozdíl pouze třinácti bodů. Přikládá to každému zá-
pasu ještě větší váhu?
 Ano, každý zápas je pro nás velmi důležitý, protože se stále nachá-
zíme ve spodních patrech tabulky. Chceme se co nejdříve odpoutat od 
těchto příček a dohrávat sezonu bez většího tlaku ve středu tabulky. 
Tým na to bez pochyb máme.

Jediné odskočené jsou týmy na prvních dvou místech. Je 
mezi Kolínem, Vysokým Mýtem a zbytkem soutěže opravdu 
tak znatelný rozdíl?
 Obě mužstva mají samozřejmě velkou kvalitu. Dokazují to za ně  
výsledky, které mají. Zároveň si myslím, že v divizi může porazit kdo-
koliv kohokoliv. Mně osobně přijde, že Kolín je na úrovni týmů z ČFL, 
kdežto u Vysokého Mýta takový pocit nemám. V čem se ale tyto týmy 
liší od zbytku soutěže je fakt, že dokáží vyhrát zápas, i když se jim  
tolik nedaří. Jsem zvědavý, jak souboj o první místo dopadne, osobně  
favorizuji Kolín.

V minulém zápase jste porazili Dvůr Králové nad Labem. Bylo 
to zvlášť důležité vítězství vzhledem k poloze obou týmů  
v tabulce?
 Zápas proti Dvoru je vždy speciální, poněvadž se jedná o derby,  
a v tom zřejmě nikdo prohrát nechce. Vítězství to bylo velmi důleži-
té, protože právě s týmy, které jsou ohroženy sestupovými příčkami 
musíme sbírat body. Proto jsem velmi rád, že jsme tento zápas zvládli  
a odvezli si tři body. Navíc jsme v zápase dokázali udržet jedno z mála 
čistých kont v této sezoně, takže to mě také velmi těší a může nás to 
povzbudit ve zbytku ročníku.

Remíza s pátými Benátky nad Jizerou v prvním jarním kole za-
jisté musela potěšit. Značí to, že se vyrovnáte týmům z vrchu 
tabulky, o nějakém pokroku?
 Když se ohlédneme za podzimním vzájemným zápasem s Benátky, 
který jsme prohráli 0:4, tak bychom před druhým vzájemným zápasem 
byli za bod rádi. Vzhledem k tomu, jak se ale druhý zápas vyvíjel, je pro 
nás bod málo. Myslím, že až na pár výjimek v podzimní části jsme ani 
s týmy z vrchu tabulky herně nepropadli. Příkladem může být domácí 
zápas s Vysokým Mýtem, který jsme sice prohráli 1:2, ale o vítězství 
jsme po individuálních chybách přišli až v poslední desetiminutovce. 
Takže pokud chceme mluvit o nějakém pokroku, musíme příští domácí 
zápas porazit Velké Hamry, které se nachází na třetím místě.

Jaký to byl zápas?
 Zápas s Benátky ovlivnila brzká červená karta, kterou viděl brankář 
hostí. Nám se sice po vyloučení podařilo skórovat, ale bohužel jsme 
do poločasu nedokázali přidat další branky, které by zápas definitivně 
rozhodly. Myslím, že pokud by bylo už v poločase skóre 3:0, tak by se 
nikdo nemohl divit a zápas by byl zřejmě rozhodnutý. Druhý poločas 
jsme nezačali dobře a už v úvodu jsme dostali gól z pokutového kopu. 
I přesto jsme však nesložili zbraně a vstřelili jsme branku na 2:1. Druhý 
poločas však od nás nebyl v takovém tempu jako ten první a poněko-
likanásobně prohraném souboji uprostřed hřiště jsme asi deset minut 
před koncem utkání dostali vyrovnávací branku. Pak už se toho na hři-
šti moc neodehrálo.

MARTIN KNAP, ZÁLOŽNÍK MFK TRUTNOV

V derby s Dvorem nikdo prohrát nechce

Co zapříčinilo tento váš posun ve výsledcích?
 Nemyslím si, že se teď momentálně jedná o posun ve výsledcích. 
V podzimní části bylo takřka pravidlo, že po dvou vyhraných zápasech 
jsme dvakrát prohráli. Bohužel jsme si nedokázali udržet dlouhodobou 
formu, takže doufám, že se to změní a budeme v dobrých výsledcích 
pokračovat i nadále.

Jaká je spokojenost s týmem po zimní přípravě?
 Zimní příprava byla jako každý rok náročná. Jsme rádi, že v Trutno-
vě máme skvělé zázemí a zimní přípravu tak můžeme prakticky celou 
absolvovat právě tam. Tým se prakticky nezměnil, je už delší dobu bez 
větších změn, a to nám vyhovuje. V trénincích a přípravných zápasech 
jsme si vyzkoušeli a zapracovali na nějakých novinkách, co bychom 
chtěli hrát. Myslím, že jsme tedy všichni se zimní přípravou spokojeni.

Na kterého soupeře se na jaře nejvíce těšíte?
 Já osobně se asi těším nejvíc na domácí zápas s Kolínem. Bude 
to zřejmě zápas s vedoucím týmem tabulky, takže my nebudeme mít 
co ztratit, naopak v tom zápase budeme mít možnost jen překvapit  
a ukázat, zda jsme se někam posunuli, či nikoli.

Co je váš osobní fotbalový cíl?
 Stále jsem ještě celkem mladý, takže bych si chtěl určitě vyzkoušet 
vyšší soutěž. Nejlepší léta mám stále před sebou, takže pokud by byla 
ta možnost a přišla nějaká zajímavá nabídka, tak bych ji určitě zvážil.

František Ježek

Martin Knap (v bílém) by si rád někdy vyzkoušel vyšší soutěž.
Foto: Jiří Petr

Martin Knap (na zemi) vidí vývoj v sezoně pro Trutnov optimistic-
ky. Foto: Jiří Petr



REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ NOVINYFOTBAL V KRAJI 12

 Hradec Králové – Ve sportovní hale Třebeš v neopakovatelné atmosfé-
ře uspořádal Okresní fotbalový svaz Hradec Králové Gepard turnaj minipří-
pravek 3+0. Tohoto klání nejmladších adeptů fotbalu chlapců a řady dívek 
se ve třech skupinách zúčastnilo 19 týmů z okresu Hradec Králové.

 Všichni účastníci obdrželi z rukou předsedy OFS Hradec Králové Mar-
tina Zbořila a dalších organizátorů pamětní medaile a sladkosti. Poděková-
ní patří všem účastníkům a partneru Gepard, který tuto mládežnickou akci 
významně podpořil.
 Jakub Novický (GTM OFS Hradec Králové): “V průběhu turnaje, který 
se hrál bez hodnocení výsledků a celkového pořadí, jsme viděli mnoho 
povedených akcí a hodně vstřelených branek. Potlesk od diváků za výkon 
všech hráčů a hráček byl slyšet po celý den. Utkání se hrála bez přímého 
řízení rozhodčím. Radou a dohledem byli v blízkosti hrací plochy zkušení 
Mirza Rahimič a Miroslav Rybka. Jim patří díky za plynulost hry. Kluci a hol-
ky odcházeli nadšení, jejich úsměvy byly pro nás odměnou. Celého turnaje 
se zúčastnilo 107 kluků a 23 dívek, celkem tedy 130 fotbalistů a fotbalistek, 
kterým přejeme ať je fotbal dál baví a jsou budoucností hradeckého a čes-
kého fotbalu.“
 Které týmy startovaly? SK Bystřian Kunčice, TJ Sokol Třebeš 2 
týmy, FC Hradec Králové chlapci, FC Hradec Králové dívky, SK Smiřice,  
TJ Sokol Třebeš dívky, FK Vysoká n/L 2 týmy, AFK Urbanice, SK Roudnice, 
FC Slavia Hradec Králové 2 týmy, SK Libčany, TJ Sokol Hořiněves, TJ Sokol 
Nepolisy, TJ Sokol Stěžery, Slavoj Skřivany a FK Černilov.

Text a fota: Lubomír Douděra

TURNAJ MINIPŘÍPRAVEK
V Třebši se představilo devatenáct týmů

 Navždy odešel IVO VÁŇA z Kratonoh 
 Nejsmutnější zpráva dorazila na 
Okresní fotbalový svaz Hradec Králové 
Z Kratonoh. Ve věku 42 let navždy ode-
šel Ivo Váňa (13. 2. 1980 - 8. 3. 2022).
 Hráčskou kariéru započal jako 
brankář starších žáků v Kratonohách, 
v kategoriích dorostu a dospělých pů-
sobil v Libčanech, poté se v dospělých 
vrátil do Kratonoh, kde byl v sezóně 
1999 až 2000 v brance Kratonoh při 
postupu do 1. B třídy. V letech 2011  
až 2015 byl předsedou tehdejšího TJ 
Sokol Kratonohy, poté trenérem mlá-
deže Kratonoh a souklubí Kratonohy 
/Roudnice.
 Bude nám všem na zeleném trávní-
ku i mimo něj chybět.
 Čest jeho památce!

Rudolf Veverka a Lubomír Douděra

SMUTNÁ ZPRÁVA



FC České Meziříčí 

FK Kostelec nad Orlicí A

FK Kostelec nad Orlicí BVelešov Doudleby nad Orlicí

1. FC Rokytnice v Orlických horách

Sokol Černíkovice

SK Solnice

Zimní liga
OFS Rychnov 
nad Kněžnou

mladších žáků
Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl (7x)



Slavia Hradec Králové U8

Slavia Hradec Králové Kids

Slavia Hradec Králové mladší žáci

Slavia Hradec Králové U9

Slavia Hradec Králové
týmy nejmenších / Foto: FCSHK

FOTBALOVÁ A SPORTOVNÍ
ŠKOLIČKA 2022

TJ Slovan Broumov ve spolupráci s Městem Broumov,
OFS Náchod a projektem „Bavíme se sportem”

pořádá pro kluky a holky již sedmnáctý fotbalový 
kemp pod vedením reprezentačních trenérů výběrů 

OFS Náchod.

Patronem fotbalové školičky je bývalý hráč 
FC Hradec Králové, AC Sparta Praha, SC Freiburg a současný 

asistent tenéra FC Hradec Králové B
Pavel Krmaš.

Pro děti narozené:
Termín konání:
Místo konání:
Kapacita:

Cena: 4 200 Kč
Celá částka musí být připsána nejpozději 10. 6. 2022 - 

jinak je přihlášení neplatné a bude účtován administrativní 
storno poplatek 500,- !

2007 - 2016
10. 7. – 15. 7. 2022
Teplice nad Metují, Penzion Metuje
50 míst

Naši partneři:

Mediální partneři:

Penzion Metuje

Finančně podpořilo 
město Broumov

FOTBAL V KRAJI
Jediný časopis o fotbale v kraji

Broumovské noviny

           @broumovska_fotbalova_skolicka

www.fotbalova-skolicka.wbs.cz
www.jm-sport.cz

www.penzion.metuje.eu



WWW.JAKOJEDENTEAM.CZ

... s námi budete vypadat jako jeden tým

PRODEJNA TÝMOVÉHO OBLEČENÍ

Nejširší sortiment klubového
oblečení v regionu.

Najdete nás: Habrmanova 147/14
500 02 Hradec Králové

NOVÝ KATALOG
PRO ROK 2022


