Následující řádky jsou převzaty z Kolínského deníku ze dne 24. září 2008. Přesně
definují situaci, do které se dostalo „A“ družstvo mužů FK Kolín ve fotbalové divizi „C“
soutěžního ročníku 2008 – 2009 a která jej nakonec dotlačila až k sestupu do krajského
přeboru.
Předseda FK Kolín Zdeněk Hervert nesmí tři roky působit ve fotbale. To je trest za jarní
úplatkářskou aféru. Klub navíc dostal pokutu 150 tisíc korun a v tabulce se mu odečte deset bodů. Fotbalisté
dosud získali v sedmi soutěžních zápasech deset bodů, ale teď o ně jedním zátahem přišli. Divizní FK Kolín
tak k nedělnímu utkání v Týništi nad Orlicí pojede s čistým štítem – bez bodů. Musí začít znova. Úplně od
nuly. To je součást trestu, který klubu na středečním zasedání vyměřila disciplinární komise Řídící komise
Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS) pro Čechy. Minus deset bodů a k tomu pokuta 150 tisíc korun.
Tímto ortelem komise ocenila jarní korupční skandál v České fotbalové lize. Kolínský klubový šéf Zdeněk
Hervert se tehdy pokusil nabídnout rozhodčím úplatky, aby zajistil Kolínu lepší výsledky. Tedy přesněji:
chtěl, aby jeho týmu rozhodčí tolik neškodili.
Fotbalovou terminologií řečeno – aby je sudí
neřezali. Jenže nepovedlo se. A vše se navíc
dostalo na policii. Hervert v červenci vyvázl
s podmínečným zastavením trestního stíhání
své osoby se zkušební dobou na osmnáct
měsíců. A ve středu jej potrestala i
disciplinárka. Ve fotbale nesmí působit tři
roky. „S trestem pro klub i pro sebe
nesouhlasím. Až rozhodnutí disciplinární
komise přijde písemně, odvoláme se,“ řekl
Deníku Hervert. Kauzy se tak ujme odvolací a revizní komise ČMFS. Hervertovi nepomohla ani obhajoba s
právnickým základem. Disciplinární komise totiž podle Herverta porušila disciplinární řád, když kauzu
Kolín začala projednávat příliš pozdě. V disciplinárním řádu se píše: při provinění, které je předmětem
trestního řízení, je možno disciplinární řízení zahájit kdykoliv v průběhu trestního řízení, nejpozději však do
30 dnů ode dne pravomocného rozhodnutí soudu ve věci samé. Jenže komise, které předsedá paradoxně jiný
Kolíňák, notář s právnickým vzděláním Ivo Pařík, zahájila disciplinární řízení až 1. září. Přitom trestní
stíhání Zdeňka Herverta bylo pravomocně podmínečně zastaveno kolínským státním zástupcem Milanem
Hrubým už 8. července. Tedy před více než 30 dny. „To ale komisi nezajímalo. V řádu je podle členů komise
taxativně napsáno „rozhodnutí soudu“. A na jiné rozhodnutí se tedy prý nebere zřetel,“ řekl zklamaně
Hervert. Přitom státní zástupce Milan Hrubý Deníku potvrdil, že z právnického hlediska je jeho rozhodnutí
ekvivalentem rozhodnutí soudu. „Je to věcí právnické polemiky. Každý právník si disciplinární řád může
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vyložit jinak. Já sám právnické vzdělání nemám, nicméně disciplinární komise celou věc s právníky
konzultovala. A poté rozhodla tak, jak rozhodla,“ řekl Jan Hořejší, místopředseda disciplinární komise.
Slovíčkaření a právní kličky, o které se komise opřela, tak zatím dávají za pravdu hlasům, podle nichž je FK
Kolín dlouhodobě v nemilosti fotbalových generalit. A sestup A – mužstva do divize a policejní vyšetřování
klubového šéfa dokonalou pomstou za nepříliš loajální chování vůči svazu. Jak jsme již dříve informovali,
proslýchalo se, že kromě Kolína uvalili vlivní svazoví funkcionáři klatbu i na další středočeské fotbalové
týmy – Libiš a Dobrovici. Oba celky na jaře spadly z divize do krajského přeboru. A dobrovický prezident
Josef Volf jasně řekl: „Ty signály o odstřelu jsme měli celé jaro. Rozhodčí dokazovali hodně věcí. Kromě
běžných zářezů si mohou vymyslet i gól! Smutné je, že si mohou dovolit vše a obrana proti tomu není.“

Kronikář začínal zaznamenávat výsledky skoro současně se začátkem jarní části
fotbalové divize „C“, kdy už, vzhledem k odečtu 10 bodů z tabulky, byl osud FK Kolín
hodně nakloněný a ani některé dobré výsledky jarní části soutěže, ale také některé
propadáky, hlavně těžká porážka v Kunicích, znamenaly nakonec sestup „A“ družstva
dospělých do krajského přeboru.
16. kolo – sobota 14. března 2009
FC Hradec Králové B : FK Kolín = 0 : 0 (0 : 0)
Branky: ---------------------------------------------------------------------------17. kolo – sobota 21. března 2009
FK Kolín : FC Velim = 3 : 1 (2 : 0)
Branky: Svoboda 2 x, Mach
-------------------------------------------------------------------------18. kolo – sobota 28. března 2009
SK Převýšov : FK Kolín = 0 : 1 (0 : 1)
Branka: Krejcar
-------------------------------------------------------------------------19. kolo – sobota 4. dubna 2009
FK Kolín : Bohemians Praha 1905 B = 2 : 2 (2 : 1)
Branky: Krejcar, Svoboda
-------------------------------------------------------------------------20. kolo – sobota 11. dubna 2009
SK Holice : FK Kolín = 1 : 2 (1 : 1)
Branky: J. Štoček 2 x
-------------------------------------------------------------------------21. kolo – sobota 19. dubna 2009
FK Kolín : Sokol Ovčáry = 0 : 0 (0 : 0)
Branky: ---------------------------------------------------------------------------22.kolo – sobota 25. dubna 2009
FK Pěnčín – Turnov : FK Kolín = 3 : 0 (1 : 0)
Branky: ---------------------------------------------------------------------------23. kolo – sobota 2. května 2009
FK Kolín : SK Týniště nad Orlicí = 3 : 0 (3 : 0)
Branky: Svoboda 2 x, Holub
--------------------------------------------------------------------------
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24. kolo – sobota 9. května 2009
SK Horní Měcholupy : FK Kolín = 3 : 3 (0 : 1)
Branky: Čapek 2 x, Šourek
-------------------------------------------------------------------------25. kolo – sobota 16. května 2009
RMSK Nový Bydžov : FK Kolín = 0 : 3 (0 : 0)
Branky: J. Štoček 2 x, Krejcar
-------------------------------------------------------------------------26. kolo – sobota 23. května 2009
FK Kolín : AFK Chrudim = 3 : 0 (2 : 0)
Branky: Svoboda 2 x, Tlučhoř
-------------------------------------------------------------------------27. kolo – sobota 30. května 2009
TJ Kunice : FK Kolín = 6 : 1 (3 : 0) – těžká nakládačka
Branka: J. Štoček
-------------------------------------------------------------------------28. kolo – sobota 6. června 2009
FK Kolín : Tesla Pardubice = 4 : 1 (2 : 1)
Branky: J. Štoček 3 x, Svoboda
-------------------------------------------------------------------------29. kolo – sobota 13. června 2009
Sokol Živanice : FK Kolín = 0 : 3 (0 : 0)
Branky: J. Štoček 2 x, Čapek
-------------------------------------------------------------------------30. kolo – sobota 30. června 2009
FK Kolín : TJ Dvůr Králové = 5 : 3 (3 : 2)
Branky: Svoboda 2 x, Krejcar, Kesner, Čapek

Slova trenéra Bohuslava Pilného po konci ročníku 2008 – 2009 v divizi „C“:
…… bylo to jako na houpačce. Nejprve jasné vedení 3:0, poté stav 3:3, aby
nakonec zápas posledního kola divize mezi Kolínem a Dvorem Králové skončil 5:3. „Bylo
to z obou stran hodně útočné, řekl bych až nezodpovědné,“ řekl trenér Kolína Bohuslav
Pilný. „Věděli jsme, že Dvůr je dobrý dopředu, my si ten zápas ale zkomplikovali sami,“
dodal.
Před zápasem bylo jasné, že se Kolín nemůže zachránit. Jak jste mužstvo
motivoval? Hráčům jsem říkal, že když vyhrají, budou mít v jarní tabulce 31 bodů a zařadí
se mezi nejlepší týmy soutěže a tím pro mě budou frajeři. Kolín na jaře předváděl skvělou
hru, nechyběly ani výsledky.
Co říkáte tomu, že do ochozů chodilo v průměru 150 diváků? Z toho jsem trochu
zklamaný. Hráli jsme opravdu dobrý fotbal, agresivně, vyhrávali jsme se. Nic víc jsme pro
to nemohli udělat. Ale co vím od lidí, kteří se mnou spolupracovali, tak tady ten fotbal moc
netáhne. Ale jsem rád alespoň za ty věrný příznivce, který s námi jezdili třeba na venkovní
zápasy.
Když jste přicházel do kolínského klubu, říkal jste, že věříte v záchranu. Nakonec
se to nepodařilo. Nelitujete příchodu do Kolína? Tak to v žádným případě, protože se
tady výborně pracuje. Vytvořila se tady výborná parta kluků. Vše bylo podložené výsledky.
Co si budeme povídat, jednatřicet bodů na jaře, to je velký počet, a to, že se spadlo, mě
dobrý pocit z práce nekazí.
Slova trenéra Bohuslava Pilného před začátkem ročníku 2009 – 2010 v Krajském
přeboru Středočeského kraje:
S těmi nejvyššími cíli vstupují do nové sezony naši fotbalisté. Poté, co v loňském
ročníku spadli z divize, pro ně jiný cíl neexistuje. „Za nic se nebudeme schovávat.
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Jednoznačně chceme postoupit,“ hlásí kolínský kouč Bohuslav Pilný. Jeho tým
k tomu má i předpoklady. V týmu sice skončili Krejcar, Felcman, Süsser a náhradní
brankář Hlavatý, na druhou stranu se ale podařilo udržet hvězdného útočníka Svobodu.
Navíc přišli záložník Umlauf, obránce Kopřiva, kteří hrávali třetí ligu za Náchod a
z Mladé Boleslavi se vrátil šikovný Kubát. „Z tréninkem také začal po dlouhé zdravotní
pauze Kocourek. Uvidíme jak na tom bude,“ podotkl Pilný. Kolín má za sebou letní
přípravu, která probíhala tradičně v domácích podmínkách. Mužstvo sehrálo i několik
kvalitních přípravných zápasů (Vyšehrad 4:0, Benešov 1:1, Liberec B 4:2). „Letní
příprava byla sice krátká, ale my splnili vše, co jsme si naplánovali. Spokojen jsem i se
soupeři, s kterými jsme se utkali. Měli svoji kvalitu. Co se týká výsledků, ty nejsou tak
důležité. Dávali jsme hodně šanci klukům z dorostu. To bylo pro nás nejdůležitější.
Vyzkoušet je v těžkých zápasech,“ přiznal Pilný.
Krajský přebor Středočeského kraje 2009 – 2010, podzimní část
10. kolo – sobota 8. srpna 2009
FK Kolín : SK Úvaly = 2 : 1 (1 : 0)
Branky: Štoček, Puk
-------------------------------------------------------------------------2. kolo – neděle 16. srpna 2009
FK Neratovice/Byškovice : FK Kolín = 1 : 1 (1 : 0)
Branky: Umlauf
-------------------------------------------------------------------------3. kolo – sobota 22. srpna 2009
FK Kolín : SK Kopaná Karbo Benátky nad Jizerou = 1 : 2 (1 : 0)
Branky: Štoček
-------------------------------------------------------------------------4. kolo – sobota 29. srpna 2009
FK Brandýs-Boleslav : FK Kolín = 1 : 5 (1 : 3)
Branky: Svoboda 2 x, Zdeňka, Štoček, Kocourek
-------------------------------------------------------------------------5. kolo – neděle 6. září 2009
SK Polaban Nymburk : FK Kolín = 2 : 4 (1 : 3)
Branky: Štoček 2 x, Svoboda, Špaček
-------------------------------------------------------------------------6. kolo – sobota 12. září 2009
FK Kolín : Sokol Libiš = 2 : 1 (0 : 0)
Branky: Štoček, Kocourek
-------------------------------------------------------------------------7. kolo – neděle 20. září 2009
FC Graffin Vlašim B : FK Kolín = 1 : 1 (0 : 0)
Branky: Tlučhoř
-------------------------------------------------------------------------8. kolo – sobota 26. září 2009
FK Kolín : Český lev Union Beroun = 2 : 2 (1 : 1)
Branky: Zdeňka, Štoček
-------------------------------------------------------------------------9. kolo – sobota 3. října 2009
Sokol Nové Strašecí : FK Kolín = 1 : 1 (1 : 1)
Branky: Svoboda
-------------------------------------------------------------------------10. kolo – sobota 10. října 2009
FK Kolín : AFK Sokol Semice = 5 : 1 (2 : 0)
Branky: Svoboda 3x, Čapek, Zdeňka
--------------------------------------------------------------------------
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11. kolo – neděle 18. října 2009
Sokol Zápy : FK Kolín = 0 : 1 (0 : 0)
Branky: Čapek
-------------------------------------------------------------------------12. kolo – sobota 24. října 2009
FK Kolín : TJ Ligmet Milín = 4 : 0 (2 : 0)
Branky: Svoboda, Kocourek, Mach, Štoček
-------------------------------------------------------------------------13. kolo – sobota 31. října 2009
TJ Polepy : FK Kolín = 1 : 4 (1 : 3)
Branky: Štoček 2 x, Kocourek, Svoboda
-------------------------------------------------------------------------14. kolo – sobota 7. listopadu 2009
FK Kolín : TJ Litol = 1 : 1 (0 : 1)
Branky: Šourek
-------------------------------------------------------------------------15. kolo – neděle 15. listopadu 2009
Tatran Sedlčany : FK Kolín = 0 : 6 (1 : 3)
Branky: Svoboda 2 x, Kubát 2 x, Štoček, Michálek
--------------------------------------------------------------------------

Slova trenéra Bohuslava Pilného po polovině ročníku 2009 – 2010 v Krajském
přeboru Středočeského kraje:
Náš klub prochází v posledních dnech hektickým obdobím. Hodně se mluví o
finančních potížích. Došlo to tak daleko, že byl odvolán výkonný výbor Sparty Kolín. My
vám pro odlehčení svátečních dnů přinášíme rozhovor s trenérem Bohuslavem Pilným
(rozhovor vznikl ještě před odvoláním VV).
Máte za sebou podzimní část. První polovinou soutěže jste zakončili na prvním
místě. Takže asi spokojenost. Zase až tak spokojen nejsem, k celkové spokojenosti mi
chybí více bodů z domácích zápasů, i když vím, že není jednoduché doma vše vyhrát.
Určitě bylo v našich silách mít o pět bodů více. Nejvíce mě mrzí porážka s Benátkami, kdy
jsme tento zápas ztratili vlastní
lehkovážností.
Z krajského přeboru postupují dva
týmy. Vy na třetí nepostupové
místo máte náskok čtyř bodů. Je to
reálný obraz soutěže? Tak ta soutěž
je velice vyrovnaná, my jsme se do
čtyřbodového náskoku dostali až po
vydařeném závěru soutěže. Jedno je
jisté, že na jaře bude stále o co hrát
a to se týká až na Sedlčany všech
mužstev.
Parádní bilanci jste si připsali na
hřištích soupeřů. Z osmi zápasů
jste pětkrát vyhráli a třikrát
remizovali. Ani jedna porážka. To potěší … Bilance z venkovních zápasů je velice solidní,
když připočtu, že jsme se hráli i na hřištích našich největších konkurentů v boji o postup.
Určitě nám vyhovovalo, že se domácí mužstva tlačila více do ofenzivy. Příkladem může být
zápas v Nymburce, kde proti nám bylo zahráváno snad padesát standardních situací a my
jsme dokázali díky rychlým protiútokům vstřelit všechny čtyři góly právě po obranných
standardních situacích.
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Zato doma to občas skřípalo. Ze sedmi utkání máte bilanci 4 – 2 – 1, což vám
zaručuje až šesté místo. Tady asi spokojený nebudete, zejména když jste se s některými
soupeři i herně trápili? V domácích zápasech jsme měli problémy se soupeři, kteří se
v podstatě soustředili jen na bránění. Nám chyběl tvůrce hry, který by dokázal soupeře
překvapit. V přípravě se nám na tomto postu velice dobře jevil Michal Umlauf, bohužel
jeho výkony v mistrovských zápasech nesplnily naše očekávání. Jedinou alternativou na
tento post pak zůstal Svoboda, jenže toho jsme zase potřebovali v útoku. Další problém byl
v tom, že jsme dostávali velice laciné branky. Zápasy, ve kterých se nám herně nedařilo,
jsme měli zvládnout bez obdržené branky a vyhrát třeba 1:0.
Který zápas byl z vašeho pohledu nejlepší a naopak nejhorší? Nejhorší zápas
jsme odehráli v Novém Strašecí, kde jsme se šedesát minut jenom potulovali, a až nám
teklo do bot a hráli jsme v deseti, výkon k něčemu vypadal. Solidní zápas jsme odehráli
proti posílené Vlašimi, oboustranně kvalitní zápas jsme zvládli výsledkově v Zápech, což
bylo velice důležité.
Kterého soupeře považujete za největšího v boji o postup? Tak určitě Vlašim a ty
mužstva co nám jsou bodově nejblíže.
V patnácti kolech jste nastříleli 40 branek a 15 jich inkasovali. Těší vás tato
čísla? 40 vstřelených branek je dobrá vizitka, naopak 15 obdržených je až moc, obzvláště,
když přihlédnu k tomu, jakým způsobem jsme byli schopni inkasovat. Při rozboru videa se
kluci až divili jak lacino jsme umožnili soupeřům vstřelit branky. Je ovšem potřeba
připomenout, že jsme z 15 obdržených branek inkasovali 10 ze standardních situací, kde
nám chyběl důraz a zodpovědnost.
V poslední době se hodně mluví o tom, že se klub nachází ve finanční krizi. Co je
na tom pravdy? V první řadě bych chtěl říci, že v dnešní době má problémy hodně klubů.
Výjimkou není ani Kolín, takže určité problémy zde jsou.
Dokonce to došlo tak daleko, že jste prý kvůli úsporným opatřením skončili dřív
s trénováním, aby klub ušetřil. Je to pravda? Ano, je to pravda. Chtěli jsme klubu vyjít
vstříc, proto jsme plánované tréninky zrušili. Někomu se to možná nezdá, ale já jsem
přesvědčen, že měsíční odpočinek nikomu neublíží. Obzvláště, když je pak na přípravu více
jak devět týdnů.
Začátkem roku máte začít se zimní přípravou. Zahájíte tuto pro hráče
nenáviděnou část v termínu? Příprava začíná normálně 6. ledna.
Jak tuto negativní informaci přijali hráči? Myslím, že hráči se budou na přípravu
těšit po stráveném volnu, každému jsem doporučil, aby měl ve vlastním zájmu dostatek
pohybu a ti, co budou odpočívat až příliš, vědí, že tréninky budou bolet více než normálně.
Samozřejmě to vnáší do kabiny neklid, je někdo z hráčů, který řekl, že za těchto podmínek
nebude hrát, nebo dostal svolení odejít? Mám obavy, že reakce některých hráčů bude
negativní. V létě se každému korigovali smlouvy, kluci na to přistoupili. Ukázali, že jim na
klubu záleží a chtějí vybojovat zpět divizi. Další redukce určitě nebude tak jednoduchá, a
co jsem vycítil, tak je možné, že někteří budou chtít odejít. Určitě bude problém s hráči, co
jsou na hostování. Dále pak s klíčovými hráči mužstva. Tím by ale vznikl velký problém,
který by se promítl do celkové kvality toho mužstva.
Vy sám v klubu zůstáváte nebo máte zaječí úmysly? Já sám rád bych určitě
pokračoval v práci s tímto mužstvem, protože je radost vést tento tým, který za rok z 55
zápasů prohrál pouhé čtyři. Ti kluci mají najednou charakter vítězů a při vhodném
doplnění by to mužstvo získalo ještě na větší kvalitě. Pokud se s finančních důvodů bude
muset klub rozejít s některými hráči, je jasné, že si nemůže dovolit dojíždějícího trenéra a
bude lepší, když mužstvo povede někdo domácí.
Někde jsem si přečetl, že se o vás zajímá Liberec. Je to pravda? Nic o tom nevím.
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