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Ve finále Poháru OFS se utkali soupeři – Rychnov B a Lukavice, kteří na se sebe vloni 

narazili hned v prvním kole. Vítězství slavil Rychnov, jenž poté došel až do finále, kde 

v infarktovém závěru prohrál na penalty s Častolovicemi.       

RYCHNOV N. K. – Ve státní svátek 28. září přišla na pohárové finále návštěva, jaká nebyla 

v Rychnově k viděné hodně dlouho. Většinu fanoušků tvořili příznivci Lukavice, kteří tak 

zápasu dodali parádní atmosféru. 
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FC Spartak Rychnov n. K. B – Sokol Lukavice 1:1 (0:1) na pen. 8:7  

Branky: 94. Jedlinský Jakub – 15. Kába Zdeněk. 

Rozhodčí: Jedlinský Luboš – Špaček Ladislav, Jindáček Milan | ŽK: 41. Hillebrand, 54. 

Holoubek Jiří, 94. Jedlinský Jakub – 35. Kába, 58. Boško, 65. Šeda F. | diváků: 250. 

FC Spartak Rychnov n. K. B: Holoubek David – Hanyk, Kubec, Holoubek Jiří, Homola (56. 

Müller) – Sarwa (46. Bittner), Hillebrand, Ullrich P. (82. Jedlinský Jan), Švarc (56. Bastos 

Oliveira Flavio Daniel) – Reichl, Jedlinský Jakub. 

Sokol Lukavice: Vaněček – Stříteský, Voltr, Zimmer, Janoušek – Kába (82. Pilný), Cvejn M. 

(60. Šeda), Trejtnar L. (28. Rypal), Nosek – Boško (77. Bartoš), Běla (85. Halíř). 
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Rychnov zahrozil hned v první minutě, ale Voltr Jedlinskému v šanci ukopl míč na roh. Na 

druhé straně vytáhl parádní zákrok po centru Káby brankář Holoubek. Oba týmy se snažily 

dostat do šancí, ale většině akcí chyběla finální fáze, nebo v poslední chvíli hasily požár obě 

obrany. Početné publikem rozjásal v 15. minutě lukavický Kába, který si ze dvou hráčů 

Rychnova udělal tréninkové kužele, aby následně poslal Beránkovi pozdrav do levého 

dolního rohu – 0:1! Domácí zkoušeli srovnat stav střelami, centry, hlavou, ale mířidla měli 

vychýlená. Tutovky měli rychnovský Jedlinský, jenž poslal míč před Vaněčkem mimo, a 

lukavický Boško, jehož hlavičku vyškrábl Holoubek. 
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V druhé půli dostal Rychnov hosty pod tlak, ale šance Jedlinského, Hillebranda nebo Kubce 

gólem neskončily. Čím víc se blížil konec, začalo se na hřišti přiostřovat. Rychnov utahoval 

šrouby, Lukavici docházel dech a vyrovnání viselo ve vzduchu, odkud také přišlo. V 94. 

minutě vyboxoval Vaněček míč k nohám Jakuba Jedlinského, který jej poslal pod břevno – 

vyrovnáno 1:1! 
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V následných penaltách se vystřídali všichni aktéři, až došlo také na oba brankáře. Holoubek 

Vaněčka vychytal a sám pak dal razítko na zisk poháru, který Rychnovu vloni unikl mezi 

prsty po podobném průběhu zápasu. 
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Tomáš Polívka (trenér FC Spartak Rychnov n. K. B): „Ze dvou šancí Lukavice jsme jednou 

inkasovali a pak se nám nepodařilo dotáhnout některé akce ke gólu. Byl to stejný průběh jako 

minulé finále s Častolovicemi, akorát jsme letos byli šťastnější my.“ 

Postavili jste Lukáše Reichla z áčka, bylo to plánované? 

„Lukáše jsme vzali jen kvůli tomu, že nebude v sobotu k dispozici áčku, tak aby byl 

v zápasovém tempu, žádný jiný důvod tam nebyl.“ 

Trénovali jste penalty? 

„Ne, netrénovali. My trénujeme společně s áčkem, tak jsme je nezkoušeli. Oslavy dnes moc 

velké nebudou, asi to necháme po sobotním zápase.“ (usmívá se) 
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David Holoubek (FC Spartak Rychnov n. K. B): „Penalty jsou padesát na padesát. Teď jich 

bylo hodně, tak snad jsem klukům pomohl.“ 

Co jste si řekli v poločase v kabině? Ten výkon byl úplně jiný než v tom prvním… 

„V III. třídě jsme zvyklí po poločase vést, i když hrajeme na půl plynu. Dnes jsme ale narazili 

na kvalitního soupeře a měli jsme velké problémy. O poločase jsme si říkali, že musíme 

hodně přidat, hlavně se více tlačit do koncovky, což se nám povedlo a vyrovnání bylo 

zasloužené.“ 

Penaltou jsi rozhodl finále, věřil sis na ni? 

„Penalty nekopu, spíš je chytám. (směje se) Ale musel jsem jít kopat a jsem rád, že jsem ji 

proměnil.“ 
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Jakub Jedlinský (FC Spartak Rychnov n. K. B): „Nějaké šance jsem měl, ale neřešil jsem je 

dobře. Minule mi tam spadlo všechno (v minulém zápase dal J. Jedlinský 7 gólů), dnes to 

nějak nešlo.“ 

První poločas nebyl z vaší strany dobrý… 

„Nehráli jsme dobře, druhý poločas jsme zabrali a Lukavice odešla fyzicky. Musíme být rádi, 

že se nám v úplném závěru podařilo vyrovnat a vyhrát na penalty.“ 
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Pavel Drašnar (trenér Sokol Lukavice): „Zklamání je, protože jsme předvedli dobrý výkon, 

přestože Rychnov posílil hráči z áčka. První poločas jsme odehráli dobře, v tom druhém už 

nás Rychnov dostal pod tlak. Zuby nehty jsme to drželi až do inkasovaného gólu. Hodně nám 

ublížilo nucené střídání Lukáše Trejtnara v první půli kvůli zranění.“ 

Nestrašily vás výsledky rychnovského béčka z poslední doby? 

„Kromě dvou kluků, kteří patří do základu, jsme byli kompletní, proto jsme se Rychnova 

nebáli, akorát pár kluků trápila viróza. Jsem pyšný na kluky a děkuju fanouškům za perfektní 

atmosféru!“ 

http://www.orlickytydenik.cz/wp-content/uploads/2017/10/DSCN5120.jpg


 

Jan Voltr (Sokol Lukavice): „Chystali jsme se na finále, nejen kabina, ale i fanoušci, abychom 

Rychnovu ukázali, kolik má chodit lidí na fotbal. V pětadevadesáté minutě vyrovnávací gól, 

co na to říct? My jsme vyhráli, nejsme zklamaní! Penalty jsou loterie a my lidem dokázali, že 

se můžeme rovnat i s takovým týmem, jakým je Rychnov. V závěru nám ale trochu chyběly 

síly a podržení balónu vpředu.“ 

Neměli jste závěr odehrát chytřeji, třeba držet míč u praporku? 

„Určitě! Chyběla zkušenost. Kluci, na kterých stavíme tým, museli střídat.“ 
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Václav Vaněček (Sokol Lukavice): „Pocity jsou dnes smíšené. Dnes mám svátek, hráli jsme 

finále, proto jsem si vzal na zítřek dovolenou, kdyby to náhodou dopadlo. (usmívá se) 

Chybělo málo, pár sekund a pohár by byl v Lukavici. Je to škoda.“ 

Měl jsi tam několik výborných zákroků, proto musí mrzet gól v závěru… 

„Samozřejmě to mrzí, ale spíš než moje zákroky to bylo špatně kopnuté od rychnovských 

hráčů, vlastně mě jen trefovali, než že bych to já zázračně pochytal.“ (směje se) 

Na penaltu jsi nakonec musel jít. Měl jsi jasno, jak ji kopneš? 

„Nechtěl jsem na ni jít už v sériích předtím, ale pak jsem stejně musel. Měl jsem jasno, zkusil 

jsem Tondu Panenku, ale nedopadlo to. Udělal jsem to pro lidi. Ještě bych chtěl říct, že celá 

Lukavice přeje brzké uzdravení našemu spoluhráči a správci facebookových stránek Pepíkovi 

Pilnému.“ 
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