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MICHAL ŠTEYR
Skrojfond - pokutovník
ve Starém Bydžově

ukončeny. Je to špatná zpráva pro amatérský fotbal.
Bohužel kluby, které měly dobře rozjetou sezonu, a
reálně plánovaly postup do vyšší soutěže, mají smůlu
a musí postupové oslavy posunout. Samozřejmě
šance na posun do vyšší soutěže ještě je, ale pouze
z titulu doplnění vyšších soutěží. Naopak výše
uvedené rozhodnutí přivítají týmy, které hrály o sestup
a také potrestaní hráči, protože FAČR opět vyhlásil
amnestii.
VV OFS Hradec Králové připravuje, stejně jako minulou
sezonu, náhradní nemistrovskou soutěž, tentokrát
pro všechny kategorie. Účast klubů v této soutěži
bude dobrovolná. Samozřejmě podmínkou zahájení
náhradní nemistrovské soutěže je, že zápasy budou
umožněny z hlediska hygienického rozvolňování.
Musím věřit tomu, že podle plánu začne příprava na
nový ročník, který bude opravdu a sezona 2021/2022
bude už konečně zcela dohrána. Nedovedu si
představit, že za rok se dostaneme do stejné situace...
Začátkem dubna se za přísných epidemiologických
opatření uskutečnila ve sportovní hale v Třebši
volební valná hromada Královéhradeckého KFS. Na
této volební valné hromadě byl zvolen nový VV KKFS
a nová odvolací a revizní komise KKFS. Staronovým
Vážení čtenáři,
předsedou byl zvolen Václav Andrejs a do VV KKFS
za OFS Hradec Králové jsem byl zvolen v komoře
přicházíme se čtvrtým číslem zpravodaje OFS OFS a v komoře klubů Vladan Haleš.
Hradec Králové „FOTBALOVÉ HRADECKO“.
Jsem rád, že se nám podařilo sestavit kvalitní
tým lidí, kteří se podílejí na vydávání tohoto Dne 3. června 2021 nás čeká volební valná hromada
zpravodaje. Věřím, že i v tomto čísle najdete FAČR. V dubnu 2021 svoje plány a vize osobně
v Hradci Králové představil Petr Fousek, jeden ze
zajímavé informace a rozhovory.
tří kandidátů na předsedu FAČR. Rozhovor s ním
najdete v tomto čísle. Zkraje května ze stejného
Ještě v druhé polovině dubna jsme žili důvodu do Hradce Králové dorazil Karel Poborský,
v naději, že podzimní část letošní sezony bude další z uchazečů na post šéfa asociace, aby nám
dohrána. Bohužel na základě harmonogramu nastínil své představy.
rozvolňování ze strany státních institucí schválil
VV FAČR dne 4. května 2021 předčasné
ukončení nedohraného soutěžního ročníku Věřím, že nejpozději v červnu 2021 se již konečně
sejdeme na hřišti při reálném fotbalu se vším všudy.
2020/2021.
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Přiznám se, že jsem toto rozhodnutí očekával a
je logické s ohledem na současný stav. Jedná
se již o druhou sezonu za sebou, kdy musely
být neprofesionální soutěže předčasně 		

Ing. Martin Zbořil
předseda OFS Hradec Králové

VÁCLAV ANDREJS
Staronový předseda
Královéhradeckého KFS
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Petr Fousek o své kandidatuře na post šéfa FAČR:
Berou mě za proreformního kandidáta, na rozdíl od
Karla Poborského
Kandidát na předsedu Fotbalové asociace ČR
PETR FOUSEK navštívil Hradec Králové, kde
oslovil zástupce krajského a okresního fotbalu.
Nastínil svůj program a také uvedl, jak přistupuje
k Fotbalové evoluci v čele s Vladimírem Šmicerem,
svým protikandidátem. Třetím uchazečem o
post šéfa asociace je Karel Poborský.
Objevil jste se v Hradci Králové, kde jste
jednal se zástupci kraje i okresů. Znamená to,
že už jste naplno rozjel svoji volební kampaň?
V plánu mám navštívit všech čtrnáct krajů České
republiky a také Ligovou fotbalovou asociaci,
abych se setkal i s profesionálním fotbalem. Řadu
krajů jsem už objel, ale navštěvuji ty kraje, kde už
proběhly volby do výkonného výboru, abych se
mohl setkat se všemi členy ve vedení krajského
svazu. Chci také jednat s Ligovou fotbalovou
asociací, aby oslovil také profesionální fotbal.
Neztratil jste čas tím, že jste vyhlásil
kandidaturu později?
Vyhlásit kandidaturu dříve nebo později, není
záruka úspěchu. Nyní je program na stole.
Samozřejmě chápu, že by bylo ideální, a mnozí to
asi i očekávali, že se vyjádřím už v říjnu loňského

roku, kdy vypukly třaskavé události v českém
fotbale. Jenže nemohl jsem to udělat, byl jsem od
FIFA a UEFA smluvně vázaný v Řecku, kde jsem
pomáhal řešit tamní problém. V zájmu své profesní
cti jsem chtěl úkol dokončit.

také hovořil. Jak hodnotíte činnost staronového
vedení?
Martina Zbořila znám dlouho, je letitým a zkušeným
předsedou v hradeckém okrese. OFS v jakémkoliv
větším městě má vždycky trochu specifickou úlohu,
protože na jedné straně jsou tam velké kluby, jako zde
FC Hradec Králové a přitom se jedná o malé teritorium,
specifik je zde opravdu hodně. To se týká i jiných měst,
Ostravy, Prahy či Plzně. Hradeckému OFS přeju, aby
se mu pod vedením Martina Zbořila nadále dařilo a
fotbal prospíval. A jsem rád, že po dlouhých letech a
diskuzí se v Hradci konečně vybuduje nový stadion.

Všeobecně výkonnostní fotbal v oblasti mládeže
Názorově blíž máte k Fotbalové evoluci, ale
trápí naplnění dorosteneckých kategorií v okrese.
netříštíte síly, když oba s Vladimírem Šmicerem
Hodláte z pohledu FAČR se věnovat i tomuto
kandidujete na předsedu?
tématu?
Tohle je spíš otázka pro Vladimíra Šmicera, protože
já jsem kandidaturu vyhlásil dřív. Samozřejmě
vnímám, že mě berou za proreformního kandidáta,
na rozdíl od Karla Poborského, za nímž, jak je
všeobecně známo, stojí celá řada starých struktur.
Jinak s Vladimírem Šmicerem komunikujeme,
uvidíme, jak se situace vyvine.
S jakými dojmy jste z východních Čech odjížděl?
Královéhradeckému
krajskému
fotbalovému
svazu a jeho předsedovi Vaškovi Andrejsovi chci
poděkovat za pozvání, diskuze byla nesmírně
obohacující a myslím, že byla přínosná pro obě
strany. Probrali jsme důležité věci.

Oblast mládeže i mládežnických soutěží je široké téma.
Mám ho i ve svém programu, zvlášť v současné situaci
je důležité a také zde v Hradci jsme o něm diskutovali.
Mě zajímalo, co pálí regionální fotbal, chtěl jsem slyšet
jeho problémy. Nově zřízené orgány svazu, ať už je to
nově obsazená komise mládeže, nebo některé další,
budou muset udělat analýzu. Každopádně mládež
chceme důkladně a důsledně řešit.
(jtm)

V OFS Hradec Králové post předsedy
jednohlasně obhájil Martin Zbořil, s nímž jste
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Mistr ligy s hradeckým dorostem
Radim Faltus v Řecku zažil krizi, při
debutu ve Střížkově nářez
Za největší úspěch své kariéry považuje dorostenecký ligový titul v
barvách FC Hradec Králové. Cenné zkušenosti nabral při exotickém
angažmá v Řecku, nebo u střížkovských Bohemians. V průběhu prozatím
neukončené sezony 20/21 mění útočník RADIM FALTUS dres. Po třech
letech strávených v Bystřianu Kunčice, týmu krajské I. A třídy, míří do
Sokola Stěžery, aktuálního lídra okresního přeboru.
Jak vzpomínáte na sezonu, na jejímž konci jste v Hradci zvedli nad
hlavu dorostenecký ligový titul?
Vzpomínám dodnes a věřím, že budu do konce života. Oprávněně se říká,
že velké úspěchy vám dochází až později. Dospěl jsem k tomu po vyjádření
bývalého spoluhráče Tomáše Holeše, který ještě nedávno v jednom z
rozhovorů zmiňoval, že právě dorostenecký titul řadí jako svůj největší
úspěch. Gól na Arsenalu a titul se Slavií to přebíjí, ale to mu odpustím
(smích).
Co stálo za takovým úspěchem? Byl to trenér, parta, nebo individuální
výkony?
Kolektiv pod Lubošem Prokopcem a Jirkou Hofmanem byl opravdu
výjimečný. Hodně se zmiňovalo, že za úspěchem stojí zejména týmová
práce, s čímž musím souhlasit. Sešla se neskutečně silná parta, ať už po
herní, nebo mentální stránce. Skvěle zapadli i další členové realizačního
týmu.
Z vašeho ročníku 1992 se dokázalo ve velkém fotbale prosadit dost
jmen, která si vybavujete?
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„Oprávněně se říká, že velké úspěchy vám
dochází až později. Dospěl jsem k tomu po
vyjádření bývalého spoluhráče Tomáše Holeše,
který zmínil, že právě dorostenecký titul řadí jako
svůj největší úspěch.“
Radim Faltus

Jsem šťastný, že se kluci dokázali prosadit.
Zmiňovaný Holi, Jarda Zelený, Tomáš Koubek,
nebo Tomáš Petrášek. Moc si vážím toho, že
mohu vyprávět, že právě s těmito borci jsme
dokázali něco velkého. Při vzpomínkách mi vždy
vyskočí husí kůže.

Sezonu po titulu jste strávil v řeckém
Ilisiakosu, jaká to byla zkušenost?
Vše bylo trochu složitější. Smlouvu jsem
tehdy podepisoval s klubem Ionikos,
hrajícím druhou ligu. Nicméně po
dohodě s manažerem jsem nastoupil
do přípravy v klubu Panserraikos, který
hrál dokonce první ligu. Víte, jak to je,
osmnáctiletý kluk vylétne z rodinného
hnízda, vydá se do cizí země, kde nikoho
nezná, s nepříliš dobrou angličtinou
a najednou se má měřit s hráči, kteřil
byli i reprezentanti své země... Dodnes
nezapomenu na trenéra Josu Uribehe,
který měl za sebou takové trenérské
štace jako jsou Getafe, Elche, Alavés
nebo Girona. Byla to škola a upřímně
přiznávám, mně se moc nedařilo,
nestíhal jsem.

Co bylo poté?
Odjel jsem na chystanou přípravu
do zmiňovaného Ionikosu. Bohužel
se klub ocitl ve finanční tísni a byl
přeřazen do čtvrté ligy, načež jsem
tým opustil a narychlo se přesunul do
Ilisiakosu. Ten působil v třetí lize a tam
už to šlo, alespoň fotbalově. V šesti
přátelácích jsem dal asi 6 gólů, ale
kvalita života byla špatná. S pomocí
manažera jsem bydlel na hotelu, neměl
moc peněz a chodil v jednom oblečení.
Tehdejší krize, která Řecko zasáhla, se
podepsala na všech klubech a tím
pádem i na mně. Asi po 5 měsících
jsme se rozhodli, že to ukončíme.
Dlouhodobě to nebylo udržitelné,

ale celkově si z toho odnáším hlavně pozitiva.
Poznal jsem novou mentalitu, nová místa, donutilo
mě to rozmluvit se v angličtině a celkově jsem se
osamostatnil. Samozřejmě za velké podpory rodičů,
za což jim patří velké díky!
Po návratu z Řecka jste prošel i střížkovskými
Bohemians, kteří tehdy hráli druhou ligu...
Další zajímavý milník. Do Bohemky jsem se dostal
hlavně proto, že mě znal trenér Miloš Sazima a věděl,
co ode mě čekat. V jeho očích jsem platil za herního
univerzála, takže jsem vystřídal posty útočníka,
krajního záložníka, krajního obránce i defenzivního
středního záložníka. Já byl hlavně nadšený, že můžu
hrát druhou ligu. Bylo mi jedno kde. Na můj debut,
který nedopadl pro tým dobře, nezapomenu. V
prvním kole jsme cestovali na čtyřhodinový výlet
do Frýdku-Místku, čerstvým nováčkem z MSFL,
což na hráčích i fanoušcích bylo znát. Navíc přijela
z Prahy Bohemka, takže fotbalová horečka udělala s
domácími své. Po poločase jsme prohrávali 0:5, což
jsem do té doby nikdy nezažil. Trenér Sazima na mě o
poločase ukázal, že půjdu hrát. Dodnes nezapomenu,
jak stojím na půlící čáře a chystám se vyběhnout
na hřiště. Otočil jsem se a za mnou tribuna s 5000
diváky. Jasně, nic extra, řeknete si, ale po zápasech
v dorostu, ČFL nebo divizi, kam nepřišlo víc než 300
lidí, to bylo něco. Druhý poločas jsme vyhráli 1:0, ale
náš autobus tu nálož přes rozviklanou D1 málem
neuvezl.

Je zde spousta fotbalových nadšenců, bez kterých by se fotbal dělat
nedal. Nároční, ale věrní fanoušci a já se tam budu vždy rád vracet.
Nebylo to jednoduché, moc se nám nedařilo, přitom cíle byly nejvyšší.
Důvodem přestupu byl zkrátka osobní pocit, vrátit se zpět do Stěžer.
Odtud jsem odcházel od rozdělané práce a zpětně bych se možná
rozhodoval jinak. Nicméně teď jsem ve Stěžerách a chci týmu pomoci
tu práci dokončit. Ve Stěžerách mám mnoho přátel a i to rozhodovalo
o mém přestupu. Děkuji všem, kteří se na mém transferu podíleli.
Moc se těším, až se konečně dáme znovu do práce!
(jg)

Podzimní část aktuální sezony jste strávil
v Kunčicích, další zápasy však přidáte ve
Stěžerách. Proč jste přestoupil?
Nic osobního. V Kunčicích jsem poznal super lidi,
mám tam kamarády a strávil jsem tam pěkné tři roky.
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„Jediná cesta, jak udržet plnohodnotné
dorostenecké soutěže ve všech částech našeho
kraje, je hrát soutěže v rámci kraje.“
Václav Andrejs

První muž fotbalu v kraji Václav Andrejs:
Hradecký OFS potvrzuje moji myšlenku, že
v našem regionu se dělá fotbal dobře
od spodu již delší dobu
V kraji má jednoznačnou podporu fotbalového hnutí. Pětapadesátiletý
VÁCLAV ANDREJS byl zkraje dubna znovu zvolen předsedou
Královéhradeckého KFS. V čele svazu stojí již jedenáctým rokem a je
služebně nejdéle sloužícím předsedou v kraji v České republice. „Takhle
velká podpora je pro mě zavazující,“ říká Andrejs, který se vyjádřil i
k fungování hradeckého OFS.
Na Hradecku byl předsedou OFS opětovně zvolen Martin Zbořil.
Jak se díváte na fungování největšího okresního svazu v kraji za
poslední roky?
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Okres Hradec Králové tradičně patří se
svými aktivitami směřujícími k podpoře
mládeže, partnerů a propagaci fotbalu
k tomu nejlepšímu v kraji. Fakt, že byl
opětovně zvolen předsedou OFS
Martin Zbořil, není žádné překvapení. Je
to právě výsledek dobré práce, kterou
tady dlouhodobě odvádí. Hradecký
okres potvrzuje moji myšlenku, že
v našem regionu se dělá fotbal dobře
od spodu již delší dobu.
Přesto, na čem je třeba podle vás v
okrese zapracovat?
Nepřísluší mi dávat rady svým kolegům.
Pokud tedy musím něco vypíchnout,
tak za mě by OFS měl rozšířit portfolio
spolupracovníků v komisích z řad
oddílů a převést zodpovědnost na
mladší ročníky. Registruji snahu vedení
okresu tuto problematiku řešit, přesto
tento problém přetrvává.

Jak lze řešit fakt, že v
soutěžích mládeže nejsou
kategorie dorostu? Okresní
kluby, které tyto týmy
mají, hrají krajské soutěže.
Uvažujete
případně
o
změnách?
Jediná cesta, jak udržet
plnohodnotné dorostenecké
soutěže ve všech částech
našeho kraje,
je hrát
soutěže v rámci kraje.
Další okresy kraje nejsou
schopny
vyprodukovat
takové množství mužstev
v takovém počtu, aby
soutěže byly plnohodnotné.
Chápu, že pro některé oddíly
z hradeckého okresu by
bylo jednodušší hrát soutěž
dorostu v okrese.
Chtěl
bych vedení hradeckého

především formou financování dopravy
k utkáním.
Jak krajský svaz podpoří rozvoj
zejména mládežnického fotbalu v
okrese?
Královéhradecký KFS svoji systémovou
podporu do okresů směřuje přes
Nadační fond na podporu mládežnického
fotbalu v Královéhradeckém kraji. Je to
formou FPAM, dále přímou podporou
pro jednotlivé OFS. Zapomenout nechci
ani na podporu mládežnických trenérů
v okresech, která z Nadačního fondu
směřuje na tento potřebný segment
fotbalu. Tito lidé na okresní úrovni mají můj
největší obdiv a dík za odváděnou práci.

Takhle velká podpora je pro mě zavazující. Za sebe chci nabídnout
konzistentnost a zkušenost. Dále bych chtěl lidi a jejich názory
spojovat, situaci uklidnit, abychom všichni pracovali už jen pro fotbal.
Jsem rád, že do nového volebního období vstupujeme v momentu,
kdy se podařilo přivést do kraje Regionální fotbalovou akademii, která
bude pro rozvoj mládeže jistě přínosem. A také byla podepsána
smlouva o výstavbě nového stadionu, což je splnění snu mnoha
generací příznivců fotbalu v našem kraji. Za sebe bych si přál ještě
postup FC Hradec Králové do nejvyšší soutěže.
(jtm)

V současnosti je největším problémem
pandemie. Věříte, že se na jaře
soutěže vůbec rozběhnou a dohraje
se nadpoloviční většina zápasů?

OFS požádat o podporu v tomto
bodě a sounáležitost s dalšími
výrazně
menšími
regiony
kraje. Za KFS můžu přislíbit
podporu dorostenecké kopané

Jsem optimista a věřím v možnost
dohrání soutěží. Je nutné začít minimálně
trénovat. Mám výhrady k chaotickému
rozhodování státních orgánů. Každý den
platí něco jiného a vytváří to negativní
atmosféru. My jsme regionální svaz, naše
možnosti jsou minimální s tím něco dělat.
S jakým přáním jdete do nového
volebního období?

7

Kolik lidí se stará o mládež?
Jak s dětmi pracujete? Co se
jim snažíte vštěpovat?

TJ SLAVOJ SKŘIVANY
Představujeme klub
Prvopočátky fotbalového klubu ze Skřivan jsou spojeny s rokem
1963, otevření nových kabin se pak uskutečnilo v roce 1971 zápasem
s internacionály Slavie Praha. V klubové historii hráli muži dlouhou
dobu pouze soutěže v okrese, do krajské I. B třídy se tým probojoval
až nedávno po veleúspěšné sezoně 2016/17, kdy zároveň vyhrál
v okrese pohárovou soutěž i okresní přebor.
„V minulosti působila v kraji také naše mládežnická družstva a nebylo
to vždy na nejnižší krajské úrovni. A nutno podotknout, že to v té době
mělo i svou váhu, protože se tyto účasti musely vybojovat v okrese, ne
jako dnes, kdy v některých kategoriích je nejnižší třídou až ta krajská,“
říká JIŘÍ TOMÁŠEK, současný předseda fotbalového oddílu TJ Slavoj
Skřivany.
Kolik má klub celkem hráčů a kolik z toho je mládežníků?
Celkem 87, z toho mládež 36.
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„Klubová filozofie je snažit
se vychovat si co nejvíce hráčů
z vlastních řad, kteří by měli ke
klubu ten správný vztah .“
Jiří Tomášek

Jak běžně děti lákáte? Snažíte se dělat
nábory?
Získávat nové děti je v dnešní době hodně
složité. Děti mají na výběr z mnoha sportů i
zájmových kroužků, a tak se je snažíme lákat
jak se dá. Trenéři přes svoje známé, přes
kamarády již aktivních kluků, samozřejmostí
jsou návštěvy základních a mateřských škol
ve Smidarech, Skřivanech i Sloupně. Po
zavření škol jsme zkoušeli i letáky a to jak na
vývěsních místech, tak i na našich webových
stránkách.

V současné době máme
všechna mládežnická družstva
spojená v souklubí se sousední
Červeněvsí, se kterou máme
velmi
dobrou
spolupráci.
Snažíme se, aby u každého
týmu byl vždy někdo z našeho
klubu a někdo z klubu SmidaryČerveněves. Nyní se věnují
mládeži z našeho klubu čtyři
trenéři, další jsou pak z klubu
partnerského.
Jaká je vaše klubová filozofie
či motto?
Snažit se vychovat si co nejvíce
hráčů z vlastních řad, kteří by
měli ke klubu ten správný vztah.
Čím výše však hrajete, tím je to
těžší a tak je vhodné, když občas
nějaká posila přijde. Znovu však
lépe, pokud se přestup uskuteční
na
základě
kamarádského
vztahu s naším členem, hráč
pak určitě lépe zapadá do
kolektivu. Alespoň nám se to
osvědčilo. Zápasy jsou často
velice vyrovnané, a tak v mnoha
případech rozhoduje dobrá
parta.

Co děláte pro svoje fanoušky? Snažíte s mnoha mladíky v sestavě ve spojení se zkušenějšími hráči, kteří již
se informovat prostřednictvím internetu nemají ambice působit v áčku, se na jejich předváděnou hru nechá dívat.
a sociálních sítí?
Jak jste spokojeni s působením mládežnických celků?
Snažíme se o zlepšování zázemí pro
fanoušky, dobré občerstvení s příjemnou Po slibně vypadajícím rozjezdu tréninkové sezóny, kdy se nám podařilo
obsluhou je základ. Na našich webových u přípravek každý týden do klubu dovést nové naděje a viděli jsme jejich
stránkách pak poskytujeme informace jak nadšení pro hru, jsme se rozhodli na nic nečekat a rovnou nováčky
o odehraných utkáních, tak i o utkáních, zapracovat do našich týmů, které byly přihlášeny v soutěži. Naše plány
která se budou hrát dle rozlosování. Pro na jaro o čistě dívčím týmu ve starší přípravce a dvou týmech chlapců v
naše fanoušky necháváme vyrobit i různé mladší přípravce bohužel tvrdě zasáhla covidová situace a nemožnost
suvenýry a klubové doplňky oblečení.
trénovat. Chtěli bychom být optimisty, ale předběžně počítáme s až
50% ztrátou členské základny přípravek.
Váš A tým již nějaký čas působí v
horních patrech I. B třídy. Je tu i vidina Máte i plány v rozvoji fotbalového areálu? Nebo co už jste ve svém
posunu výš?
zázemí vylepšili?
A tým mužů působí v I. B třídě čtvrtým
rokem a vidina postupu tu byla hlavně
v loňském ročníku, kdy naše družstvo
během podzimní části sezony ztratilo jen 3
body a vedlo tabulku I. B třídy s úctyhodným
náskokem 9 bodů. Covid-19 však během
zimní přestávky začal úřadovat podobně
jako je tomu letos a následné zrušení
soutěží tak vše zhatilo.

V loňské roce jsme zrealizovali výstavbu nových střídaček, které již
splňují náročné požadavky použití a zároveň zlepšily celkový vzhled
areálu. V letošním roce bychom chtěli připravit podklady pro výstavbu
sociálního zařízení pro kabinu hostů.
(tom)

Není to tak dlouho, co byl založen i B
tým. Jak funguje?

Kdo patří mezi nejslavnější
odchovance klubu?
Pokud A tým hraje v kraji a nemáme
možnost držet alespoň kategorii U19, je B
Pavel Zima, jenž hrával za juniorku tým jediná možnost, jak pomáhat mladším
hráčům v jejich fotbalovém růstu. Z mého
Dukly Praha.
pohledu se ubírá B tým správným směrem,
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120 let kopané v okrese Hradec Králové
3. díl : Od druhé světové války do roku 1948

Okupací byla samozřejmě ovlivněna i kopaná. Po zabrání pohraničí
došlo k odtržení klubů, které patřily pod Sudety, což ještě pro Hradecko
neznamenalo výraznější problém. Následné březnové obsazení
republiky ovšem nakrátko přerušilo soutěže. Následovalo rozpouštění
organizací včetně Sokola, zatýkání nepřátel Říše. Krátké přerušení přišlo
i při nástupu Reinharda Heydricha k moci a následně i po atentátu na
něho.

1940/41 vznikly, nebo znovu začaly hrát i
nové týmy: SK Plotiště, Meteor Svobodné
Dvory, Čechie Hradec. Na Bydžovsku
ve válečné situaci mnohé týmy neměly
prostředky na cestování přes celý okres a
tak organizovaly svoje místní soutěže nebo
poháry.

VÁLEČNÉ OSUDY KLUBŮ
Systém soutěží se během druhé světové války příliš neměnil: 1. A a
1. B třída, pod nimi II. třídy, které se hrály podle regionálního působení
oddílů. Informací o výsledcích v tisku, ale postupně ubývalo, stejně jako
záznamů v klubových kronikách. Válka rozložení týmů v soutěžích se
výrazně nezměnila. V krajské top úrovni se kromě SK Hradec držely
Třebechovice, Nový Bydžov i hradecké kluby Slavia s Olympií. Snad jen
v Chlumci kopaná během těchto smutných let zamířila výkonnostně
dolů.
V pracovních dnech se trénovalo a hrálo až po 18. hodině. Vše kvůli
povinným pracím pro Říši. I přesto těchto pár hodin zábavy diváci velice
oceňovali. Při válečném stresu bylo třeba rozptýlení a tak návštěvy
bývaly vysoké. Některé oddíly přerušily činnost (např. SK Kukleny,
Syrovátka, Dobřenice nebo Nechanice). Na druhou stranu v sezoně
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Soutěže se nedohrály během postupu
vojsk v sezoně 1944/45, ale už koncem
května 1945 se dohánělo, co se dalo.
Poválečné nadšení se projevilo počtem
akcí a tištěnými zprávami o kopané, i když
to druhé dlouho nevydrželo.

ZÁNIK OLYMPIE
Po válce dál držely tradici
předválečné účasti v 1. A třídě
týmy jako Třebechovice, Nový
Bydžov nebo Slavia Hradec.
Chlumec se do této společnosti
postupně dokázal vrátit, mezi
nejlepší se nově dostávali
hradečtí Železničáři. Vzhledem
k poválečnému období vznikají
postupně i vojenské týmy
a například LVA Hradec se
hned zařazuje mezi nejlepší
v kraji. Vzestup zaznamenaly
Novohradecký SK, Chudonice,
Převýšov nebo SK Plotiště.
Naopak
Olympia
postupně
ztrácela lesk. V souvislosti s ní
lze uvést, že klub založila dělnická
mládež v roce 1908, která
zpočátku hrála, kde se dalo. Včetně
tehdejšího kuklenského hřiště „U

závor“. Následně měla domovský
stánek v příjemném prostředí
„Villové čtvrti“ u ulice Vrchlického.
V roce 1930 se musela z důvodu
zástavby stěhovat na nové
vybudované škvárové hřiště „
Na okrouhlíku“, ale i tam bylo po
zhruba osmi letech rozhodnutou
o zástavbě a klub se nakonec
vrátil do Kuklen, kde místní
AFK přerušil činnost. Olympii
i nadále provázely problémy s
domovským stánkem. I když se
hřiště v Kuklenách nakonec jen
posunulo, Olympia v roce 1950
zaniká.

Kuriozita

dokonáno nedávnou vichřicí, jest nově upravováno, oseto trávou
a bude k dispozici až na jaře. Své mistrovské zápasy bude klub hrát
na podzim u soutoku na hřišti SK Hradec Králové. Po celé délce
hrací plochy proti kabinám se zřizují kryté plaky, které pojmou
celkem 2 tisíce diváků, z toho bude asi 700 sedadel. Dále budou
proti vchodu na hřiště zřízeny tenisové kurty, přestavěn bude
kuželník, zřízeny nové kabiny pro hockeyisty, upravena plocha
hockeyového hřiště, jenž se místy ještě propadá. Ochozy kolem
budou vysypány žlutým pískem. Poškozen byl i nový plot, který
bude částečně nahrazen drátěným a kolem něho bude vysázen
plot živý. Vedení Slavie chce mít své hřiště upraveno tak, aby
vyhovovalo požadavkům dnešní doby, aby na něm byli spokojeni
návštěvníci nejen sportovních utkání, ale aby sloužilo i k rekreaci
příslušníků klubu po celodenní práci jako v době předválečné, kdy
na hřišti bylo odpoledne i večer každého dne velmi živo. Slavia
vyzývá své členy, aby přiložili též ruku k dílu.“
Květen 1946: „Dobrovolná pracovní četa slávistů pod vedením
prokuristy Otavy dokončila výstavbu bariéry, 1 metr vysoké,
prkenné s betonovými sloupky kolem celého hřiště.“

Jeníkovice

ÚPRAVY HŘIŠTĚ SLAVIE
Zajímavé jsou v souvislosti s
fotbalovými stánky i novinové
články týkající se hradecké
Slavie: Srpen 1945: „Hřiště Slavie,
které bylo zničeno německými
okupanty a dílo zkázy bylo

Ze sezony 1948/49 se hrála jen její podzimní část. A rozhodlo
se o tom během zimní pauzy (na začátku ročníku se objevilo
rozlosování na celou sezonu). Nevyhlašovali se vítězové ani
sestupující. Od roku 1949 došlo k změně systému na sovětský
model jaro/podzim a tomuto období (a padesátým letům) se
budeme věnovat v dalším dílu.

http://historie-fotbalu-v-okresu-hk.webnode.cz/

Kuriozita

smied.martin@seznam.cz
Telefon: 608 770 835
Martin Šmied
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Od
října
2020
amatérské
fotbalové soutěže stojí. Jak
„koušete“ dlouhou covidovou
pauzu?

Pokutovníku říkají ve Starém
Bydžově „skrojfond“
Má neuvěřitelných 35 položek
Ač je hlavním fotbalovým povoláním brankář, cizí mu to není ani v útoku.
Jednou se o tom přesvědčilo béčko Nového Hradce, kterému nasázel
rovnou hattrick. MICHAL ŠTEYR je „obojživelníkem“ Starého Bydžova,
celku ze III. třídy. Nejen o tom se čerstvě jednatřicetiletý borec rozvyprávěl.
Zmiňuje se třeba i o svém civilním povolání (učitel na ZŠ), covidové pauze,
týmové pokladničce či partě.
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Na dobré partě a vztazích si v našem
týmu zakládáme. Samozřejmě zde
panuje taková zdravá rivalita mezi
starší a mladší generací. Tréninky
končí nejčastěji fotbálkem „mladý
x starý“, ale nejvíce nás stmeluje
pozápasové popíjení, které velmi
často končí tancem (na stole) a
svlékáním triček, samozřejmě za
přísného dozoru našich drahých
poloviček.

Těžce. Už je to hrozně dlouhé. Za
poslední rok jsme odehráli asi
8 zápasů. Ale budiž, ty zápasy
by člověk ještě oželel, ale když
nemůžete už od října ani na hřiště?
Pracovní týden si člověk mohl
alespoň zpříjemnit tréninky. Doufám,
že se soutěže ještě rozběhnou a Každé mužstvo zpravidla vede
týmovou
pokladničku,
dohraje se podzimní část (odpovídal svoji
vybrané
peníze
pak
slouží třeba
19. 4. – pozn. aut.).
na rozlučku. Za co všechno se
Váš tým měl sezonu solidně vybírá u vás?
rozjetou, byl na pátém místě
s jednobodovou ztrátou na třetí U nás tomu říkáme „skrojfond“.
příčku. Dařilo se vám podle Název asi netřeba vysvětlovat.
Máme velmi poctivého zapisovatele
představ?
pokut, takže za celou sezónu
Sezonu jsme rozjeli nad naše vybereme poměrně slušnou částku.
očekávání. Z devíti zápasů jsme No a za co se u nás vybírá? Náš
prohráli pouze tři. Z toho dvě prohry pokutovník má 35 položek. Úmyslně
s aktuálními lídry naší soutěže, takže odmítneš hattrick nebo „řežeš“ před
za mě panuje spokojenost. Očekával zápasem na bránu? Platíš! Velkým
jsem klidný střed tabulky, ale kluci už zdrojem příjmů do „skrojfondu“ je
kopnutí míče za plot, popřípadě do
dozráli, tudíž bych chtěl postup.
rybníka. Tento rozhovor mě bude
Ve Starém Bydžově jsou hráči taky rozhodně něco stát (směje se).
mladší, střední i starší generace.
Jakou máte partu?

Jste gólman, ale někdy je vás možno vidět i
v útoku. Stává se tak jen zřídka? Nebo spíš
častěji?

Civilním povoláním jste učitel na prvním stupni ZŠ. Jaké
byly vaše poslední týdny a měsíce nejen v rámci distanční
výuky?

Poslední dobou se to stává pouze zřídka. Přece
jen útok v našem týmu je hodně našlapaný a není
jednoduché se tam protlačit. Ale když už jsem
měl tu šanci, tak role žolíka mi plně vyhovovala.
Přece jen kondice není už nejlepší, takže mi 1020 minut stačí. Navíc čekám až se můj bratr,
který rovněž chytá, rozehřeje po restartu kariéry,
aby mě mohl občas v brance nahradit a já mohl
vyrazit na hrot. Mám před každou sezónou cíl
dát jednu branku.

Naštěstí učím ve druhé třídě, takže se nás distanční výuka týkala
ze všech nejméně. Mám třídu plnou pilných a chytrých dětí, kteří
to i z domu zvládají na jedničku. Obrovskou zásluhu na tom mají
rodiče, kteří to nemají v současné době vůbec jednoduché.
Máme za sebou první týden rotační výuky a testování žáků.
Moc nerozumím tomu, proč děti nemohou chodit do školy
pořád, když jsou testované, ale do politiky nevidím. Těším se, až
bude výuka ve standartním režimu.

Jednou jste dokonce vsítil hattrick.
Vzpomínáte na něj? Jak k tomu došlo?
Došlo k tomu úplně náhodou. Na zápas s Novým
Hradcem B nás jelo na zápas 11 a z toho 2
brankáři. Někdo tedy musel do pole. Vzpomínám
především na to, že jsem už asi po 10 minutách
nemohl. Ale první branka hlavou mě nakopla a i
následné křeče asi v 30. minutě jsem přestál.

Jak vnímáte fakt, že především děti byly v poslední době
ochuzeny o pohybové aktivity?
Asi hodně citlivé téma v této době. Řekl bych, že to bude mít
obrovské důsledky, které se za pár let projeví. Kdo ví, kolik
mladých sportovců (nejen fotbalistů) se ke sportu vůbec vrátí.
								

(tom)

Jak byste se sám charakterizoval? Jste spíše
emotivnější nebo klidnější brankář?

„Určitě patřím k těm
emotivnějším brankářům.
Občas mi uletí i nějaké to
sprosté slovíčko.“
Michal Šteyr

Kdybych řekl, že jsem ten klidnější, tak se asi
většina mých spoluhráčů po přečtení této
odpovědi hodně pobaví. Určitě patřím k těm
emotivnějším brankářům. Občas mi uletí i nějaké
to sprosté slovíčko. No dobře, možná jsem ten
nejemotivnější z celého mužstva.
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Anketa: Trest pro Kúdelu je přísný a Superliga byla jen
pro obohacení klubů, shodují se fotbalisté z okresu
Zákaz startu v deseti zápasech na evropské scéně pro slávistu Ondřeje Kúdelu za údajnou rasistickou
urážku Glena Kamary v utkání s Glasgow Rangers a možný vznik Superligy, lukrativní soutěže
nejlepších klubů. K těmto tématům se vyjadřovali fotbalisté z okresu.

1. Je desetizápasový trest v evropských pohárech pro Kúdelu adekvátní?
Myslíte si, že uspěje s odvoláním?
2. Zaznamenali jste vznik i rychlý zánik Superligy? Co si o soutěži myslíte?
Pavel Blažek,
záložník,
Malšova Lhota A:
1. Trest pro Kúdelu mi přijde až nesmyslný. Deset zápasů za
údajnou hlášku rasistického podtextu bez důkazů je moc.
Podle trestů, které dostali hráči Rangers, bych to ohodnotil
maximálně na 2 zápasy. Při odvolání bude záležet na mnoha
okolnostech, ale věřím, že Kúdela uspěje a trest mu rapidně
sníží.

bylo nesportovní, co udělal, proto bych
navrhoval 2 až 3 zápasy. A k Rangers
se raději vyjadřovat nebudu. Doufám, že
s odvoláním uspěje. Jinak je to hodně
smutné, když za slovo dostanete větší
trest, než za ublížení na zdraví.
2. Vznik Superligy je pěkná hloupost. Celý
smysl poháru, kromě peněz, je, abyste se
mohli porovnat s těmi nejlepšími. A tímto
by vše zaniklo.

2. Je dobře, že Superliga nebyla schválena. Vytvoření Superligy, Tomáš Volf,
kde by hrály jen nejlepší kluby z Evropy, je proti samotnému záložník,
smyslu fotbalu a sportu jako takovému. Soutěž, do které by AFK Probluz:
nemohl vstoupit slabší tým, ztratí moment překvapení. Hlavně
by trpěli i fanoušci, pro které se fotbal hraje.
1. Trest pro Kúdelu je vysoký. Bohužel,
jen to podtrhuje dnešní pseudokorektní
David Spielvogel,
dobu a vše, co se děje kolem Black
obránce,
Lives Matter. O slovním napadení není
pochyb, proto bych jeho trest navrhoval
Lokomotiva HK B:
maximálně do výše trestu Kamary, který
byl potrestán za napadení fyzické. Pevně
Trest je hodně přísný. Nikdo mu nedokázal, co řekl. Určitě věřím, že si UEFA uvědomí absurditu jeho
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trestu a Kúdela s odvoláním uspěje.
2. Zakládajícím týmům Superligy lze jen
těžko věřit jejich dobré úmysly se záchranou
fotbalu a nalákání mladších generací na
atraktivnost zápasů. Každému musí být
jasné, že tento efekt by byl krátkodobý.
Zápasy gigantů by zevšedněly a naopak
by se nebylo na co těšit. Na celý projekt
se dívám jen jako na snahu obohacení
nejbohatších, ať už bylo v úmyslu projekt
opravdu spustit či rozpohybovat UEFA k
navýšení odměn.
Jáchym Tuček,
obránce,
Sokol Stěžery A:
1. Na kauzu se dívám spíše z právního
pohledu. Pokud vím, sám komisař UEFA
uvedl, že neexistuje žádný přímý důkaz, že by
se Kúdela dopustil rasistické urážky. Jedná
se tedy o tvrzení proti tvrzení. Pokud opravdu
nedodala strana Rangers prokazující
důkazy, tak byl Kúdela „odsouzen“ pouze
na základě emocí a aktuální „protirasistické“
politiky UEFA. A to mě opravdu děsí. Věřím,
že uspěje s odvoláním a zahraje si na
mistrovství Evropy.
2. O vzniku jakési „Superligy“ se už
debatovalo delší dobu. Nejlepší kluby světa
se zřejmě cítily v současné Lize mistrů
nedocenění. Nakonec jsou to TOP kluby,
které generují fotbalové Evropě největší
množství peněz. Přesto jsem rád, že z
projektu sešlo.
(jg)
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„Kolektivní sport dětem může přinést
spoustu krásných zážitků a kamarádů na celý
život.“
Jan Čech

Jan Čech: U dětí mi chybí motivace
k přirozenému pohybu
Představujeme trenéra mládeže
Trenér třebešského týmu U-15 JAN ČECH, povoláním učitel angličtiny,
hodnotí posun, který výchova mladých fotbalistů za dvacet let udělala a
prozrazuje, co si podle něj mají hráči z fotbalu odnést.
Týden se mohlo trénovat pouze ve velmi omezeném režimu. Ve
dvojicích a s rozestupy. Dal se takhle naplánovat plnohodnotný
trénink?
V našem případě to naštěstí nebylo tak složité, protože kluků máme
dohromady čtrnáct, z toho dva jsou brankáři. Takže se to dalo docela dobře
na dvojice rozdělit a celý prostor na hřišti využít. Nicméně jsme ale rádi, že
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to bylo jen jeden týden, protože dlouhodobě by to Mohly individuální tréninky
bylo určitě daleko složitější.
alespoň po fyzické stránce
nahradit ty klasické?
V jakém stavu se hráči po tak dlouhé pauze do
tréninku zapojili?
Individuálním tréninkem se
určitě fyzička dala udržet,
Rozhodně nás potěšilo, že nikdo z kluků s fotbalem nicméně herní kondice je
neskončil a do tréninku se zapojili všichni. Stav přeci jen trochu odlišná věc
oproti podzimu ale byl rozdílný (směje se). Někteří než běhání po lese. A musíme
hráči se přes zimu připravovali svědomitě, ale si to říct narovinu, bylo to
velmi dlouhé. Navíc mluvíme
někteří bohužel nedělali vůbec nic.
o klucích, kteří jsou právě
Takže hlavní problém vidíte ve fyzické kondici? v pubertě a někteří prostě tu vůli
v sobě nemají, aby se donutili
Určitě, protože už se jedná o věkovou kategorii, svědomitě sami trénovat.
která hraje na celé hřiště, tak to bude vidět o to
víc. Navíc tohle jsou kluci, kteří mají přecházet do
mladšího dorostu. A vzhledem k tomu, jak dlouho
nám tahle pandemie trvá, tak mnozí hráči odehráli
na velkém hřišti jen velmi málo zápasů a teď tedy
mají přecházet do fyzicky velmi náročné věkové
kategorie. Takže v tom určitě vidím největší
problém. Samozřejmě uvidíme, až bude možnost
tréninku na herní návyky, jestli i tam budou nějaké
výraznější rozdíly.

Jak jste se snažili udržet
motivaci hráčů?
Snažili jsme se dělat i třeba
nějaké tipovací soutěže o ceny,
aby kluci alespoň sledovali
fotbal v televizi a úplně na něj
nezapomněli. Ale jak říkám, u
některých ta reakce na to byla
kladná a někteří s námi přes

zimu prakticky nekomunikovali.
Bylo to hodně rozdílné. Takže i
proto nás příjemně překvapilo,
že jsme se teď na trénincích sešli
všichni.
Jak jste se k trénování dostal?
To už je hodně dávno, přes dvacet
let. Měl jsem zdravotní problémy
a musel jsem si dát rok od hraní
fotbalu pauzu. Tehdejší předseda
mi nabídl, jestli nechci trénovat
družstvo mladších žáků, které se
v té době docela rozpadalo. Mě to
chytlo a zůstal jsem u toho.
Co všechno se za tu dobu
změnilo?

Rozhodně ano. Například dřív se už
v mladších žácích hrálo na velké hřiště, což
pro ty děti nebylo dobré. Stávalo se třeba, že
v týmu se chytli pořádně akorát dva hráči,
kteří ten tým táhli a ono to stačilo. Naopak
dnes menší hřiště vedou k tomu, že jsou
hráči víc v kontaktu s míčem a je to celkově
daleko fotbalovější. A hlavně se zapojí do hry
opravdu všichni.

Takže u nás v téhle kategorii kluci hrají na úrovni krajského přeboru, kde se
umisťují na špici. Pak ale ve starších žácích přejdou do divize a najednou
proti nim nastupují všechno hráči, kteří si žákovskou ligou prošli. A ačkoli
se třeba v tabulce nacházeli vzadu, tak byli zvyklí na úplně jiné tempo než
my z krajského přeboru. Takže nám většinou trvá zhruba rok, než si to
všechno sedne a než si hráči zvyknou na divizní tempo.
Kdybyste mohl v mládežnickém fotbalu změnit jednu věc, co by to
bylo?

A z hlediska přístupu dětí a rodičů se Nad tím jsem úplně nepřemýšlel. Myslím si, že se mládežnický fotbal
něco změnilo?
v poslední době vyvíjí správným směrem. Možná jediné, co bych změnil,
tak občas bych chtěl vidět nějaký větší vzájemný respekt mezi trenéry.
Z hlediska přístupu rodičů asi ne, tam moc A nejenom mezi trenéry, ale i směrem ke klukům. Někdy je to zbytečně
rozdíl nevidím. Děti se ale změnily. Hlavně vulgární, a to na hřiště nepatří. Tímhle bychom měli jít dětem příkladem
motivace k přirozenému pohybu mi u nich a když potom pokřikujeme na rozhodčí nebo na jiné trenéry, tak pro ně
často chybí. Dříve se kluci hýbali mnohem dobrým vzorem rozhodně nejsme.
víc sami od sebe, naopak dneska je trénink
(jež)
kolikrát jejich jediný pohyb.

Všechno. Třeba tenhle náš
třebešský areál vypadá úplně
jinak než před těmi dvaceti lety.
Jsem hrozně rád, že se sem
podařilo přivést lidi, jako je třeba
předseda Martin Zbořil, kteří tomu
věnují spoustu času a podařilo se
z toho udělat opravdu krásný areál.
Protože když jsem tady začínal,
tak jsme byli Hradci víceméně pro
smích. Teď patříme mezi největší
oddíly v kraji a zázemí tomu náležitě
odpovídá.

Co se svým svěřencům snažíte předat?

Vyvíjí se podle vás výchova
mladých
hráčů
správným
směrem?

Pro nás z pohledu Třebše je specifická v tom,
že jsme asi jediný tým, který v mladších
žácích nemá zastoupení v žákovské lize.

Určitě smysl pro fair play. A aby si uvědomili,
že to dělají v první řadě pro sebe a že
kolektivní sport jim může přinést spoustu
krásných zážitků a kamarádů na celý život.
Co by si potom do života také měli odnést
je fakt, že ty sportovní výsledky jdou ruku
v ruce s jejich tréninkem a přístupem.
Vy jste si vyzkoušel trénovat různé
soutěže, tak v čem je zrovna divize
specifická?
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gratulujeme oslavencům:

Miloš Mejtský „60“

LUBOŠ MARTINEC „70“
Hradec Králové - V těchto dnech slaví významné životní jubileum 70
let LUBOŠ MARTINEC (nar. 13. 4. 1951), otec tří známých synů Patrika,
Tomáše a Jakuba. Bývalý ligový fotbalista Spartaku ZVÚ Hradec Králové
v roce 1972 přestoupil do TJ Náchod, kde hrál a později úspěšně trénoval
bezmála 15 let, říká se, že má v náchodské Bělovsi sochu. Působil též jako
trenér u mládeže v RH Hradec Králové, hráčskou a trenérskou kariéru pak
zakončil v Častolovicích. Jako manager byl v letech 1992/93 u postupu do
extraligy hokejového klubu HC Stadión Hradec Králové.
Letos je výročí 120 let fotbalu v Náchodě, bohužel žádné velké oslavy
nebudou, Luboš Martinec se určitě sejde třeba s Petrem Hummlerem a
dalšími kamarády, aby zavzpomínali na krásná léta prožitá pod náchodským
zámkem.
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Vladan Haleš „55“
Hradec Králové - Významný
životní mezník 55. narozeniny slaví
VLADAN HALEŠ (nar. 20. 4. 1966),
dlouholetý fotbalový funkcionář
a rozhodčí. V současné době je
místopředsedou výkonného výboru
Královéhradeckého KFS a Okresního
fotbalového svazu Hradec Králové.
Na soudcovskou dráhu se dal v roce
1981 v rámci OFS Hradec Králové a
nyní působí v soutěžích Fotbalové
asociace ČR, v rámci KFS rovněž
jako svazový delegát.

Hradec Králové - Významné
životní jubileum 60. narozeniny slaví
rovněž MILOŠ MEJTSKÝ (nar.
11. 4. 1961), odchovanec Baníku
Žacléř a později hráč Spartaku
Hradec Králové, Dukly Praha,
RH Cheb, Slušovic či mužstev v
Rakousku. Reprezentoval v týmech
Československa U-17, U-18 a U-21.
Za hradecké Votroky nastoupil
celkem ve 217 mistrovských
zápasech. Po skončení hráčské
kariéry se přesunul na trenérskou
lavičku a v rámci TMK Okresního
fotbalového svazu Hradec Králové
Všem oslavencům za Okresní
předává své bohaté zkušenosti.
fotbalový svaz Hradec Králové
gratulujeme a přejeme zejména
pevné zdraví, štěstí, osobní
spokojenost
a
radost
na
sportovištích i mimo ně.

Partner OFS: Společnost JAKO

Lukáš Vojtěch
člen
VV
OFS Hradec
Králové
firma
se sportovním

oblečením

Společnost JAKO byla založena 1. listopadu 1989 Rudi Sprügelem v garáži
v německém Stachenhausenu. Cílem firmy bylo vybavit všechny fotbalové kluby mezi
řekami Jagst a Kocher. V následujících letech firma zaznamenala
silný růst. V současnosti obléká více než 100 tisíc týmů v 50
zemích světa. V Hradci Králové sídlí v Habrmanově ulici.

		

ROMAN ČÁP, jednatel společnosti

Vaše firma má ke sportu blízko. Přibližte, s kterými fotbalovými kluby
spolupracujete?
Firma JAKO je největší v německy mluvících zemích, co se týká specializace na týmové
oblečení. Samozřejmě se specializujeme hlavně na fotbal. V Bundeslize oblékáme Bayer
Leverkusen a VfB Stuttgart, máme i národní týmy, například Moldávie. V současné době
v české lize oblékáme Příbram, ve druhé lize to je náš domovský FC Hradec Králové.
Doufáme, že se klubu podaří postoupit do nejvyšší soutěže, což si všichni přejeme,
a budeme hráče oblékat i v první lize a v budoucnu i na novém stadionu. Dalším
druholigovým klubem je MFK Chrudim, který nám také letos dělá radost tím, že se
pohybuje v horních patrech tabulky.
Proč vaše firma podporuje fotbal v okrese Hradec Králové?
Hradecký OFS podpurujeme dlouhodobě. Jsme si vědomi, že fotbal musí být podporován
od nejnižších pater. Zajímá nás mládež a obzvlášť v této době si uvědomujeme, že je
nutné hlavně zase děti dostat zpátky na hřiště, aby tato generace nebyla úplně zakrnělá.
Jaký vy osobně máte vztah k fotbalu?
Sám jsem fotbal hrál, dlouhá léta jsem působil jako trenér. V současné době jsem
spolumajitelem FK Náchod, klubu hrajícím divizi, takže zároveň funkcionařím. Moje děti
hrají fotbal… takže ani by mě nenapadlo podporovat něco jiného než fotbal.
Jaké je vaše přání ve spojitosti s fotbalem?
Jsme firma, která podporuje týmový sport. Naše prodejna sídlí v Habrmanově ulici vedle
OFS a byli bychom rádi, kdyby si k nám kluby našly cestu i v této nelehké době. Přejeme
si, aby po obtížné situaci, kdy se ani druhá sezona nedohrála, okresy i kraje udržely
počty klubů v soutěžích jako před pandemií. Budeme také rádi, když se děti zase vrátí na
trávníky a nebudeme mít velký odliv.

Zpravodaj OFS Hradec Králové připravili :
Michal Hruška, Jiří Gabriel, Lubomír Douděra, Martin Šmied, Michaela Šmídová
Habrmanova 192
501 01 Hradec Králové
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Děkujeme všem partnerům OFS Hradec Králové
pro sezónu 2020/2021

Zpravodaj OFS Hradec Králové připravili :
J. Gabriel, F. Ježek, L. Douděra, M. Šmied, M. Šmídová, M. Hruška
Habrmanova 192
501 01 Hradec Králové
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