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FOTBALové Hradecko
ZPRAVODAJ OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU

Ve znamení postupu Votroků
PAVEL KRMAŠ
Po pěti letech znovu
slavil triumf Hradce
PETR KLIMT
Fanoušci v Boharyni
mi říkají mistr skluzu

MIRZA RAHIMIČ
Vážíme si každého, kdo
chce pracovat s dětmi

Máme po okresních a krajských volebních valných
hromadách a nyní nás čeká dne 3. června 2021
volební valná hromada FAČR. V dubnu 2021 a
v květnu 2021 svoje plány a vize osobně v Hradci
Králové představili pan Fousek a pan Poborský.
Oba pánové kandidují na předsedu FAČR. Třetím
kandidátem na předsedu FAČR byl Vladimír Šmicer.
Všichni s velkým zájmem očekávali televizní debatu
všech tří kandidátů, ale k tomuto přímému porovnání
názorů a plánů nedošlo, protože Vladimír Šmicer
těsně před televizní debatou poslal prohlášení, ve
kterém sdělil, že svoji kandidaturu na předsedu FAČR
stáhl. Přiznám se, že jsem tento krok očekával, ale
nejdříve až po televizních debatách a nejpozději na
volební valné hromadě.
Co se týká možnosti trénování, tak podmínky pro
trénování se postupně uvolňují a už je to veselejší
pohled na fotbalové hřiště, kde už může trénovat
mládežnická a dospělá kategorie. V druhé polovině
května 2021 už se mohla hrát také přátelská utkání
za splnění daných podmínek. Stejně jako minulou
sezónu, tak i letos připravil OFS Hradec Králové
nemistrovské poháry pro muže a nově také pro
přípravky až po starší žáky. Tento pohár je založen na
dobrovolné účasti. Dorost bude hrát poháry v kraji.
Vážení čtenáři,
Pohárová utkání by se měla hrát od posledního
víkendu v květnu 2021 až do konce června 2021 a
přicházíme s pátým číslem zpravodaje OFS věřím i za možnosti využití šaten pro tato utkání.
Hradec Králové „FOTBALOVÉ HRADECKO“.
Také v tomto čísle najdete spoustu zajímavého Věřím, že nová sezóna 2021/22 bude zahájena
čtení a to například o postupu FC Hradec podle schválených termínových listin OFS, KFS a
Králové do 1. ligy, dále rozhovory s trenéry, FAČR a hlavně řádně dokončena. Všichni, kteří se
představení klubu, informace z historie, ankety. pohybujeme kolem amatérského fotbalu, se na to
těšíme.
Musím začít s velkou gratulací FC Hradec
Králové k postupu do první ligy. Letošní V červnu 2021 už konečně zažijeme reálný fotbal, tj.
postup je zcela zasloužený a věřím v dobrou při pohárovém utkání a s dobrou klobáskou a pivkem
příští sezónu hradeckého fotbalu, i když rozebereme právě skončené utkání. 		
„domov“ týmu bude mimo náš region. Snad 		
za dva roky už se bude hrát nejvyšší soutěž 					
na novém stadionu v Hradci Králové. To že
Hradec Králové bude hrát 1. ligu je velký přínos
pro náš okres i kraj.
Ing. Martin Zbořil
		
předseda OFS Hradec Králové
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Jakožto optimista jsem věřil opravdu do poslední
chvíle. Neustále jsem kalkuloval, kdy je ještě
reálné dohrát alespoň polovinu soutěže. Víru jsem
tedy ztratil až s vydáním oficiálního prohlášení o
ukončení všech amatérských soutěží.

asi nejvíc, jelikož když nechci jít
sám běhat, tak prostě nejdu. Ale na
trénink se jen tak vybodnout nedá,
jelikož tam čeká dalších X borců.

A jak jsou na tom spoluhráči?
Osm z devíti zápasů jste vyhráli o tři a více
branek. Čím to je, že převyšujete soupeře o Zatím nevím o nikom, kdo by kvůli
dva parníky?
covidu skončil a myslím si, že k
tomu ani nedojde. Momentálně se
Pokud čtenáři Fotbalového Hradecka nahlédnou scházíme stejně jako v sezoně, tedy
na aktuální soupisku novohradeckého fotbalu, dvakrát týdně. Tréninkovou náplní
tak by ji těžko pasovali na I. B. třídu. Nechci nikoho je především „hra na dvě“, po které
konkrétně jmenovat, ale faktem je, že příchod se odebereme do útrob našeho
zkušených harcovníků v kombinaci s našimi krásného bufetu a ty dvě si dáme i
tam.
mladými odchovanci přináší ovoce.

František Linder o Novém Hradci:
Napotřetí musí postup vyjít
V podzimní části tým FC Nový Hradec Králové dominoval krajské
I. B. třídě. V devíti zápasech ani jednou nezaváhal, navíc svým
soupeřům nastřílel “smrtících” 62 branek. Jak se k ukončené
sezoně staví opora týmu František Linder?
Nový Hradec zažil parádní podzimní část sezony, jak moc vás
mrzí, že to nekončí postupem do A třídy?

Špatně si nevedla ani vaše rezerva. Jaká je Je pro vás těžké najít motivaci
do nové sezony? Jaké máte
spolupráce s B týmem?
ambice?
Troufám si říct, že spolupráce s B týmem je velice
dobrá. Konečně se opět po několika sezonách Ambice zůstávají neměnné, stále
nejezdilo na zápasy v 11 lidech a bylo z čeho se chceme bavit předváděnou
vybírat. Když jsou všichni zdraví, tak má trenér hrou a pokud situace dovolí, tak ten
Kolář na výběr ze širokého kádru a ten, kdo se postup už napotřetí vyjít musí.
nevejde do sestavy A týmu, jde vypomoci naší
rezervě. Společné tréninky jsou našem „na kopci“
(jg)
zajetou záležitostí.
Jak jste prožíval měsíce bez fotbalu, udržoval
jste se individuálně?

Myslím si, že náš nepostup mrzí nejen nás, ale také naše soupeře.
Kdy jste přestal věřit, že se odehraje alespoň požadovaných 50
procent zápasů?

Nepravidelně. Měl jsem týdny, kdy jsem chodil
běhat častěji, ale byly týdny, kdy jsem tomu
nedával vůbec nic. Pravidelnost tréninků mi chybí
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„Fotbal v okrese teď potřebuje, aby se už
rozběhly soutěže a kluci, kteří během pandemie
nemohli hrát a trénovat, na fotbal nezanevřeli a
vrátili se do klubů.“
Pavel Krmaš

Pavel Krmaš byl opět u postupu Hradce:
Současný tým stojí na dobrých základech
Po pěti letech byl zase u postupu fotbalistů Hradce Králové do první ligy.
Tentokrát však PAVEL KRMAŠ slavil návrat mezi elitu z pozice jednoho
z asistentů trenéra Zdenko Frťaly. Tehdy v roce 2016, kdy Votroci vyhráli
druhou ligu, uzavíral svoji bohatou hráčskou kariéru. „Jako hráč jsem postup
prožíval o něco intenzivněji. I když já nepotřebuji divoce slavit a zapíjet, slavím
s mírou,“ usmál se v současnosti jednačtyřicetiletý rodák z Broumova, jenž
kromě černobílého dresu nosil i barvy Sparty, Teplic či německého Freiburgu.
Do velkého fotbalu nakoukl ve Spartě, slavném českém klubu, bylo mu
jednadvacet. „Moc jsem toho neodehrál. Šanci jsem paradoxně dostal
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v zápasech Ligy mistrů,“ vzpomíná
Pavel Krmaš. A nebyly to duely ledajaké.
Naskočil do venkovních utkání v základní
skupině - Chelsea, Besiktas Istanbul a
Lazio Řím – co klub, to pojem. Proti němu
stáli hvězdní hráči jako Frank Lampard,
John Terry či Hernán Crespo. „Hrát
proti takovým hráčům, byla zkušenost
k nezaplacení. Hodně mi dalo, že jsem
proti nim nepropadl, ale také jsem si
uvědomil, jak moc ještě musím na sobě
pracovat,“ poukázal.
SLAVIL I VE FREIBURGU
Do Sparty přišel z mateřského Broumova
přes Náchod, Hradec Králové a Admiru
Praha, aby se v roce 2002 zase vrátil na
hostování do týmu hradeckých Votroků.

Na východě Čech vysoký
obránce či defenzivní záložník
dlouho nezakotvil. Posléze
přestoupil do Teplic, odkud si
řekl o angažmá v německém
Freiburgu, klubu, v němž si
zahrál Bundesligu a setkal se
zde s dalším exhradeckým
fotbalistou Václavem Pilařem
a se současným kapitánem
české reprezentace Vladimírem
Daridou.
A také v zahraničí slavil postup.
„Mám na to jen úžasné
vzpomínky. O to víc teď lituji
kluky, že do ochozů nemohou
diváci. Ta atmosféra se nedá
popsat.“
A je rozdíl postoupit v Česku

či Německu? „Postoupit je stejně
složité všude. Vždycky musíte být
dlouhodobě lepší než drtivá většina
vašich konkurentů,“ říká Krmaš.
Z ŘEDITELE TRENÉREM
Po
úspěšném
německém
angažmá, kde strávil osm let, se
v roce 2015 potřetí vrátil do Hradce,
tehdy druholigového, přestože
měl nabídky z ligového Jablonce
či Olomouce. A nelitoval, zažil
úspěšnou sezonu, která vyústila
zmíněným postupem. Nejvyšší
soutěž si už Pavel Krmaš nezahrál,

kopačky pověsil na hřebík a přesunul se na
post sportovního ředitele. Ale už je zase blíž
k zelenému trávníku, je z něho trenér. „Troufám si
říct, že v managementu klubu už působit nebudu.
Za tu zkušenost jsem strašně rád, jednoznačně
mě obohatila. Poznal jsem fotbal z druhé strany,
ale nebyl to můj šálek kávy,“ přiznává.
RADA MLADÝM: NIKDY SE NEVZDAT!
Nyní působí jako asistent trenéra Karla Krejčíka
u hradeckého B-mužstva. „Naším úkolem
je připravit hráče z dorostu na přechod do
mužského fotbalu. Snažíme se dovychovat
hráče tak, aby mohli působit v našem A-týmu,“
nastínil Krmaš. V průběhu jara se právě k áčku
posunul na stejný post. A mohl slavit postup. „V
pozici asistenta u áčka jsem byl jen několik týdnů,
ale z postupu jsem měl také radost. Hlavně za
kluky,“ usmíval se.
A má hradecký celek na to, aby obstál mezi
elitou? „Jsem přesvědčený, že současný tým
stojí na dobrých základech a je na čem stavět,“
myslí si.
V kariéře toho Pavel Krmaš dokázal hodně.
Co v současnosti potřebuje mladý hráč,
aby se ve fotbale prosadil? „Kromě trocha
talentu především obrovskou pracovitost,
ctižádost a vnitřní nastavení nikdy se nevzdat!
A samozřejmě štěstí. Ale to se na vás usměje,
pokud mu jdete naproti. Obráceně to moc
nefunguje. Nesmíte se vzdát, i když to někdy bolí,
nebo se nedaří. To je klíč k úspěchu,“ zdůraznil.

PATRON SPORT HRADEC CUPU
V současnosti se věnuje také charitě. Je jedním z patronů
Sport Hradec Cupu, který pomáhá handicapovaným dětem.
„Už dlouho se znám s jedním ze zakladatelů Michalem
Nebeským. Když mě oslovil, zda bych se nechtěl stát patronem
tohoto turnaje, neváhal jsem. Podporuji různou formou projekty
Sport Hradec Cupu, sháním dresy do dražby a sám finančně
přispívám do celkové částky určitou sumou,“ říká.
Spolu se zakladateli charitativního turnaje, který podporuje i
OFS Hradec Králové, má plány do budoucna. „Vím, že by se
kluci chtěli hodně zaměřit na online aukce. Už teď to do určité
míry probíhá. Tímto způsobem se dražené artefakty mohou
dostat i za hranice a akce může mít i zahraniční podporovatele,“
poukázal Krmaš.
Bývalý fotbalista sleduje také dění v hradeckém okrese. O
tom, co kopaná na této úrovni potřebuje v současnosti nejvíc,
má jasno. „Aby se už rozběhly soutěže a kluci, kteří během
pandemie nemohli hrát a trénovat, na fotbal nezanevřeli a vrátili
se aktivní formou zpět do klubů,“ uzavřel Pavel Krmaš.
(jtm)
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„Ať je to Boharyně nebo Sparta, tak na hřišti všichni musí
makat jeden za druhého.“
Petr Klimt

Petr Klimt z Boharyně o sobě:
Někteří fanoušci mi říkají
mistr skluzu
Fotbalově je už ve věku staré gardy. Už by ani hrát nemusel,
neboť má vedle práce i spoustu dalších koníčků a aktivit.
Jenže fotbal má pořád rád. Dokazuje to svým zápalem pro
hru. I když ví, že někdy to trochu přehání. Důkazem budiž tři
červené karty během šesti podzimních duelů. Sám o sobě
říká, že patří mezi důraznější a emotivnější hráče. „Na hřišti
to tak prostě mám. Kolikrát mě během zápasu něco naštve.
Ale přijde mi, že jsou na mě rozhodčí zasedlí. Vycházím na
hřiště a už mám žlutou,“ kroutí hlavou PETR KLIMT, dříve
útočník a dnes stoper Boharyně, týmu okresního přeboru.
Šestatřicetiletý borec působil v minulosti také v Kunčicích,
Kobylicích a Libišanech.
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Jak berete fakt, že už druhá sezona v řadě
nebyla dohraná?

Jste z tohoto pohledu i trochu rádi
za ukončení?

Pro vesnický fotbal jako takový je to velký problém.
Spousta lidí skončí, spousta mančaftů bude mít
co dělat, aby dala vůbec dohromady dostatečný
počet hráčů na další sezonu. Z hlediska mého
věku to není nic příjemného. Ve 36 letech, kdy
bych mohl hrát ještě nějaké sezony, je pro mě další
restart těžký. Není to jednoduché, chybí kontakt s
míčem, kontakt se spoluhráči. Pro starší chlápky
je to ještě horší. My máme jeden z nejstarších
mančaftů v okrese. Někdo z těch zkušenějších
třeba už nezačne. Co jsem se bavil s mladšími, tak
se jim už taky moc nechce. Prakticky přes rok nic
nedělali, někdo se ani nehnul.
V posledním ročníku 2020/21 jste odehráli jen
devět zápasů na podzim, v nichž jste získali
pouze čtyři body. Čím to, že se vám oproti
předešlým rokům tak nedařilo?

Dlouho se totiž živila naděje, že se na
jaře dohraje alespoň podzimní část.
Vás by však čekal v okresním přeboru
boj o padáka.
Pro nás ve finále není úplně stěžejní,
jestli hrajeme okres nebo trojku. V nižší
soutěži bychom asi více vyhrávali a tím
pádem by to kluky více bavilo. Teď to
navíc bylo bez zápalu, bez bojovnosti,
nemělo to šťávu, někdo si to přišel
jenom odehrát. Nicméně ve výsledku
bychom byli radši, kdyby se hrálo a
nějakým způsobem jsme se o udržení
mohli poprat. Aby se ukázalo, jak to má
být, jestli bychom si zasloužili zůstat v
okrese nebo bychom museli jít o patro
níž. Určitě bychom se motivovali a
nějak by to dopadlo.

Je to určitě i tím, že jsme měli podstatně těžší los,
hráli jsme proti lepším týmům. Druhou věcí je, že
na každý zápas nám chyběli důležití hráči, které
potřebujeme. Kádr nemáme tak široký a jak už
jsem říkal, je navíc postarší. Prostě pár klíčových
hráčů nám chybělo, což se muselo projevit.

Vy osobně jste měl na podzim
zajímavou bilanci – 6 odehraných
zápasů, 4 žluté a 3 červené karty.
Byla to souhra náhod? Nebo patříte
mezi důraznější a emotivnější
hráče?

(zamyslí se) Určitě patřím k těm
důraznějším i emotivnějším
hráčům, na hřišti to tak prostě
mám. Kolikrát mě během zápasu
něco naštve. Ale když jsem byl
předtím v Libišanech, tak jsem
za celou sezonu dostal asi dvě
žluté, tam to bylo úplně jiné.
Tady v našem okrese mi přijde,
že jsou na mě rozhodčí trošku
zasedlí, prostě vycházím na
hřiště a už mám žlutou. Když se
k tomu přičte fakt, že se nám
některé zápasy nedařily, tak se
pak nějaká ta frustrace objeví
a člověk trošku vyjede, hraje
důrazně. Ono se to pak nasčítá.
Vaším velkým oblíbencem je
Tomáš Řepka. Snažíte se hrát
podobně jako on?
Je to legenda Sparty a
srdcař, kterého nejde nějakým
způsobem napodobovat. On byl
pan Fotbalista, já hraju jenom
okres. Jasně, měl blikance,
kterými byl známý, ale jinak to
byl nesmírně uznávaný hráč,
především v Anglii. Ale přišlo
mi, že rozhodčí to zase až tak
neřešili jako třeba tady v okrese,
samozřejmě
v
podstatně
menším měřítku. Na druhou
stranu je obdivuju, že na sebe
nechají nadávat, já bych to za

ty peníze nedělal. Asi mají fotbal rádi a
nedělají to kvůli penězům, ale spíš kvůli
limonádě, pivku a dobré klobáse, což k
vesnickému fotbalu jednoznačně patří.
V minulosti jste byl útočníkem, teď
hrajete v obraně. Jak došlo k té
přeměně a kde vás to víc baví?
Došlo k tomu před X lety, kdy jsme
potřebovali omladit zadní řady, chtěli jsme
někoho běhavějšího na krajního beka,
kdo bude i z obrany útočit. Později jsem
se dostal na stopera, který zavírá krajní
beky a čistí to tam. Někteří fanoušci mi
říkají mistr skluzu. Ostatní kluci na tom
nejsou rychlostně tak dobře, tak to spíš
za nimi takhle zavírám.
Je známé, že v Boharyni není úplně
rovné hřiště. Hraje se vám i celému
týmu lépe na stranu z kopce nebo
naopak do kopce?
Možná je to zajímavé, ale pro nás je lepší,
když útočíme do kopce, neboť to máme
blíže ke stánku, kde jsou diváci. Bral jsem
to tak i dříve, když jsem hrál ještě útočníka.
V současné pozici vzadu zase hraju rád z
kopce. Mám totiž rád, když jsem ve větším
kontaktu s fanoušky, kteří to hecujou a
dokážou nás dostat do zápasu. Tím, že
naše hřiště není rovné a není ideální, tak v
tom je naše síla. Většina mančaftů je totiž
zvyklá na svoje rovné placy a u nás tím
pádem trpí.

Netajíte se tím, že fandíte Spartě. Jak jste nesl poslední nepříliš
dobré roky tohoto klubu? Věříte, že se letenský tým zase dostane
zpátky na výsluní?
Jako fanoušek jsem to samozřejmě nesl blbě, těžce jsem to kousal.
Myslím si, že dolů se to dostalo hlavně za Stramaccioniho. Po něm to
měli všichni trenéři těžké, aby to srovnali. V kádru bylo možná spoustu
výborných fotbalistů-individualit, ale mně jako fanouškovi přišlo, že
tam chyběl především týmový duch, neviděl jsem tam ochotu šlapat
jeden za druhého. Ať je to Boharyně nebo Sparta, tak na hřišti všichni
musí makat jeden za druhého. Věřím, že pod Vrbou se to zvedne a
bude to daleko lepší. Herní projev se už začíná zlepšovat. Ale Slavie
je v této době bezkonkurenční mančaft. Snad Sparta v příští sezoně
zabere a nedá jí to tak lacino jako letos.
Povoláním jste truhlář a vedle fotbalu máte i spoustu dalších
koníčků. Chodíte na ryby, doma máte 6 koní, 6 krav a ještě jste u
dobrovolných hasičů. Dá se všechno stíhat a co vás baví nejvíc?
V dnešní době je těžké vše skloubit, není čas. Když jsem začínal
hrát fotbal za dospělé, tak chlapi přišli ve tři domů z práce a pak šli
na fotbal, prakticky nic jiného neměli. Trénink a pak pivko, takhle to
šlo klidně třikrát týdně. Dneska jako mužstvo máme problém se
sejít jednou týdně. Nejen já, ale všichni mají spoustu dalších aktivit,
doma rodiny, kterým se musejí věnovat. Ty nároky už jsou jiné než
dříve. Někdy mám v tomhle směru velký problém. Musím do práce,
postarat se o zvířata a další, je to takový koloběh, ale k mému životu
tohle všechno prostě patří, hlavně ta zvířata. Je to dané rodinným
poutem, děda něco vybudoval, tak v tom chci pokračovat. Zároveň
však člověk nechce opustit fotbal, protože to je týmová hra. Je těžké
všechno skloubit, někdy je to na hlavu. Mám třeba den, kdy do čtyř
sedím v traktoru a sekám, pak hned vezmu tašku a jdu na fotbal. Vím,
že je to na hraně, ale nechci nic vypouštět a nechat kluky ve štychu.
Snažím se vždy udělat maximum pro to, abych na fotbal dorazil.
(tom)
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znovu novou a úspěšnou
generaci hořiněvského fotbalu
od přípravek jak hráčů, tak
trenérů. Nové členy se snažíme
nalákat formou letáku, našich
sociálních a webových sítí,
plus máme dveře pro nové děti
otevřené, každý náš trénink.

Otakar Rejfek starší

TJ SOKOL HOŘINĚVES
Představujeme klub
Počátky fotbalu v Hořiněvsi sahají do roku 1923, kdy několik nadšených
sportovců začalo provozovat fotbalovou činnost a vznikl díky nim
místní sportovní klub. Hlavními iniciátory vzniku oddílu byli: Josef
Hušek, hostinský, Zdeněk Wolf, výpravčí, Karel Prostředník, poštovní
úředník a student Josef Zilvar.
„Od roku 1940 byl klub součástí Svazu českého fotbalu a hrál na
okresní úrovni. Mužstvo hrálo III. třídu, ve které se umístilo na šestém
místě. Svým sportovním vystupováním si na hřištích soupeřů získalo
sympatie. V přátelských i mistrovských zápasech si tým vedl dobře a
stal se ve své soutěži obávaným soupeřem,“ říká OTAKAR REJFEK
STARŠÍ, současný předseda fotbalového oddílu TJ Sokol Hořiněves.
Kolik má klub celkem členů a kolik z toho je mládežnických hráčů?
Náš klub má aktuálně kolem 120 členů a z toho minimálně z poloviny
převažuje mládež.
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V posledních letech se vaše mládež
rozšiřovala. Jaká je současná situace?
Bohužel i kvůli aktuální době covidové
zažíváme zase pokles mládežnických celků
a hráčů, protože ještě před dvěma roky jsme
měli dokonce 6 mládežnických týmů a jedno
mužstvo mužů. Aktuálně chystáme přihlásit
do soutěže jen mužstvo mužů, dorostu a dva
týmy přípravek a školičky. Žákovská generace
2007 až 2010 se nám rozpadla, protože lepší
hráče jsme přesunuli do regionálních klubů
(Slavia HK, FC HK, Třebeš) a zbytek hráčů je
uvolněn do s námi spolupracujícího klubu TJ
Slavoj Předměřice.
Jak a na co v normální době lákáte děti?
Snažíte se dělat nábory, případně jak
často?
Upřímně, jelikož v dřívějších letech vše
vykonával většinou sám Otakar Rejfek ml., tak
teď spíš jsme v období, kdy se snažíme po
této době rozložit síly mezi více lidí a budovat

Kolik lidí se stará o mládež?
Jak s dětmi pracujete? Co se
jim snažíte vštěpovat?
V trénování přípravek a školičky
máme zapojené naše fotbalové
odchovance, kteří aktuálně
ukončili činnost v dorostu anebo
jsou ještě dorostenci. Sice jsou
velice mladí, ale plní nadšení do
trénování našich mladých hráčů,
a chtějí se neustále i trenérsky
vzdělávat. My se snažíme u
dětí vybudovat lásku k našemu
klubu a hlavně ke sportu jako
celku, tak se naše tréninky
přípravek a školičky zaměřují
hlavně na všeobecnou průpravu
s převážením větší části na
fotbal.
Jak
jste
spokojeni
s
účinkováním mládežnických
celků v soutěžích?
Co se týká přípravek, jsme rádi,
že naši hráči hrají a radují se
z každé výhry nebo branky v síti

soupeře, to je asi základ naší cesty
v těchto kategoriích. Od žáků po
dorosty jsme byli v minulosti zvyklí,
že jsme okresní či krajské soutěže
vyhrávali, ale bohužel přichází čas,
kdy jsme rádi, že tu kategorii vůbec
máme a kluci v tomhle věku můžou
hrát fotbal. Kromě výsledků nás
těší, že máme z minulosti několik
bývalých hráčů naší mládeže
v mládežnických reprezentacích
ČR. To je něco, co nám dělá
neskutečnou radost a jsme na
tyhle hráče hrdí, kam zatím to
z našeho klubu dotáhli.

Tým mužů nyní působí ve III. třídě, jak Kdo patří mezi nejslavnější odchovance klubu?
hodnotíte jeho poslední roky?
Pár hráčů se v minulosti dokázalo z našeho klubu dostat do vyšších
Jelikož u mužů proběhla a stále probíhá soutěží, ale asi největší radost nám aktuálně dělá David Jurčenko,
hráčská obměna, kdy jsme se rozhodli který u nás působil od školičky až do kategorie mladších žáků a
jít cestou mladých odchovanců a občas teď má podepsanou smlouvu v FC Hradec a nastupuje pravidelně
jsme do utkání nastupovali až s osmi hráči v mládežnických reprezentacích.
věku 17 let a mladší, tak výsledky byly
nahoru - dolů. Ale věřím, že v příští sezoně Co děláte pro svoje fanoušky? Snažíte se je informovat skrz
zase budeme o kousek lepší a budeme internet a sociální sítě?
v soutěži hrát první polovinu tabulky.
Máme webové stránky, sociální sítě a ve vesnici vitrínky, které slouží pro
Jaká je vaše klubová filozofie či motto? informace z našeho klubu. Plus teď se nám povedlo vybudovat novou
pergolu s krásnou budovou pro občerstvení fanoušků v areálu.
Naše filozofie je taková, že chceme
vychovávat hráče ne jen fotbalově, ale i Máte i další plány v rozvoji fotbalového areálu? Nebo co už jste ve
lidsky, a i když pak s fotbalem třeba někdy svém zázemí vylepšili?
skončí, tak budou vždycky vzpomínat na
zážitky, které prožili na tréninku, na zápasech Aktuálně řešíme s naší obcí Hořiněves vybudování nové travnaté plochy
či na soustředění v zahraničí, na které náš se zabudovanou automatickou závlahou. Tak uvidíme, jestli se nám
klub také jezdil. Zároveň klub bude pyšný tahle parádní věc v budoucnu povede, protože náš klub by to posunulo
na své odchovance, kteří budou úspěšní zase o kus dál.
ne jen třeba ve fotbale, ale i v životě.
(tom)
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120 let kopané v okrese Hradec Králové
4. díl:

Divoká padesátá léta

Ze sezony 1948/49 byla odehraná jen podzimní část, po které
se nekonaly žádné sportovní posuny v tabulkách. Od roku 1949
došlo ke změně systému na sovětský model jaro/podzim...

a až v šedesátých letech se
objevuje jako Slovan Hradec.
Navíc v polovině padesátých
let sestupuje z kraje a končí
tak její dlouholetá a úspěšná
reprezentace okresu.

Padesátá léta, to jsou násilné politické změny nejen ve společnosti,
ale i ve sportu. Vznikaly nové týmy, které měly co do činění s armádou,
nebo odbory ministerstva vnitra. Díky privilegiím nemusely začínat
v nejnižších soutěžích.

Často a nepřehledně se měnila
i organizace a názvy soutěží.
Druhá liga se nehrála, na první
ligu navazovaly na dvě desítky
krajských přeborů. Pod nimi se
místo krajských II, III a IV. tříd hrály
okresní přebory. Zde se například
hrál v roce 1955 okresní přebor,
bydžovský
přebor,
městský
hradecký přebor. Pod nimi byla
okresní a městská soutěž. Další
rok opět přišla reorganizace.

Týkalo se to například Rudé Hvězdy Hradec Králové. Ta se v roce 1953
objevila přímo v kraji, o dva roky později se otvíralo její domovské hřiště
ve Farářství, kde je dnes areál na pozemní hokej.
Vznikly armádní oddíly jako PDA, DA či ODA (posádkové a okresní domy
armády). Kvůli změně mateřské organizace nebo patronátního závodu,
který oddíl zaštiťoval, dochází k přejmenovávání. Petrof Nový Hradec
hrál jako Masna, Pošta a nakonec Tatran. Čechie Hradec jako Jiskra.
Kopanou ovlivňovaly i strojírenské a výrobní podniky, respektive jejich
sektory, kde se zakládaly jedenáctky z jednotlivých dílen a často měly
přednost před tradičními kluby. Ale tato fotbalová seskupení měla jepičí
život. Třeba jako Stavomontáže, Dehtochema, kuklenský Metaz, nebo
Blesk DA.
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Na změny nejvíc doplatily oddíly Slavie, což bylo bráno jako buržoazní
název. V Hradci se od roku 1953 musela přejmenovat na Dynamo a
v roce 1955 i tento název mizí a následně je její působení tajemstvím

Rok 1953

Další,
naštěstí
krátkodobou,
změnou bylo zrušení, nebo
alespoň ztížení, přestupů hráčů
mezi kluby. Přestup musel být
zdůvodněn přesídlením, změnou

Naopak definitivně zanikla Olympia (1950), činnost přerušily Malšovice (chvíli
jako SKP Slavoj) a Třebeš, do té doby tradiční reprezentanti našeho okresu.

zaměstnavatele, nebo jiným
závažným důvodem, protože
lanaření hráčů a platby za
přestupy, to vše bylo pro režim
buržoazním přežitkem.

V polovině padesátých let byl nejvýše umístěným týmem (po Spartaku ZVU)
Chlumec n. C., který strávil jeden rok v divizi, pak Nový Bydžov (i jeho B tým)
Malšova Lhota, Třebechovice a na delší dobu Rudá Hvězda Hradec (ta zakládá
i úspěšný B tým). V kraji působily Libčany, Smiřice, Dobřenice. Na pár let i
Lokomotiva, Nový Hradec, Starý Bydžov, Probluz, Kunčice a také „vojenská“
Žižka Hradec, která byla zřejmě nástupkyní PDA.

A jaké byly následky těchto
změn?
V 1. A třídě spolu hrají Sokol
a Škoda Hradec Králové (oba
kluby se sloučily a v roce 1952
se mění na Spartak ZVU), LVA
Hradec Králové, který následně
končí činnost, dále Nový Bydžov
a Slavia Hradec.
Opět
se
probouzí
fotbal
v Malšově Lhotě, rok 1955 klub
katapultuje na dlouhá desetiletí
do krajských soutěží. Znovu se
hraje v Červeněvsi /Smidarech,
Syrovátce nebo v Lužci (1954).
Fotbal se mistrovsky začíná hrát
také v Kratonohách. Krátce se
představují Plačice a Světí. SK
Plotiště se spojují s Železničáři,
vzniká tak Lokomotiva Hradec
Králové. Na konci padesátých
let rovněž vzniká Dukla Hradec
Králové. Přechází se na označení
záložních týmu z římské II na
dodnes používaná písmena B,
případně C.

TJ Dynamo Dobřenice - fotbalové A mužstvo

Kopaná neměla na růžích ustláno ani v místním tisku. Až ve druhé polovině
padesátých let se zlepšuje informovanost v tehdejší Pochodni. Přikládám
výstřižky z tohoto deníku. Např. tabulku Bydžovska z roku 1954 (mj. Krakovany,
Žiželice, Měník) a další. Fotografií z tohoto období je ale málo.
Až po osmi letech došlo k návratu na původní systém používanému ve většině
Evropy. K roku 1957 se připočítalo jaro 1958 a pak se již pokračovalo klasicky.
Rok 1954

Zajímavosti od pamětníků: Pokud jel oddíl ke krajskému mistrovskému
zápasu do města, ke kterému se pojila nějaká turistická zajímavost, spojili hráči
svůj zápas často i s poznávacím výletem.
Hradecká Lokomotiva, jejíž hráči měli vlakovou dopravu zdarma a autobus
nevyužívali, nevzpomínají rádi na zápasy ve Starém Bydžově, jelikož se vlakem
dostali jen do Nového Bydžova a zbylé tři kilometry museli ujít pěšky a po
zápase samozřejmě zpět.

http://historie-fotbalu-v-okresu-hk.webnode.cz/
smied.martin@seznam.cz
Telefon: 608 770 835
Martin Šmied
Kuriozita
Rok 1955
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Anketa s hráči OFS | Votroci patří do ligy!
Návrat do ligy je zasloužený, Hradec Králové tam patří, shodují
se hráči okresních soutěží. Jakou sezonu černobílým predikují
a jak se sami vypořádávají s tím, že jim byla sezona opět
předčasně ukončena?
1) Jak vás těší postup Hradce do nejvyšší soutěže?
2) Co říkáte na zrušení další sezony amatérského fotbalu?
Jan Mukařovský,
útočník,
Slavia HK B
1. Návrat do ligy po několika letech je přínos pro celý kraj. Mrzí mě, že
se nějaký čas bude hrát mimo Hradec Králové, ale věřím, že kvůli novému
stadionu to bude stát za to. Coby nováček se Hradec v nadcházející
sezoně 2021/22 zachrání čtyři kola před koncem.
2. Ukončení další sezony je velmi smutný příběh. Fotbal je o emocích,
postupech, sestupech a to nám už druhý ročník chybí. Ještě uvidíme, jak
moc nás to poznamená.
Oswald Liebisch,
záložník,
Olympia HK B

klub je to obrovská příležitost a věřím, rokem usilovali o postup, takže
že se Hradec stává atraktivní pro nové jsme do poslední chvíle věřili.
sponzory. I proto myslím, že se v první
lize udrží.
Michal Jaroš,
obránce,
2. Zrušení další sezony beru jako
velký omyl. Určitě jsme to s testováním Dohalice
a bez diváků mohli dohrát. Sport
nezpochybnitelně pomáhá k lepší
1. Jako rodilý Hradečák jsem
imunitě a pevnějšímu zdraví.
pochopitelně rád, že se Votroci
vrací do ligy. Myslím, že tam
Petr Halberštát,
patří. Ještě to chce konečně ten
záložník,
stadion!
Stěžery A
2. Je to špatné. Velký fotbal
už hraji minimálně, pravidelně
1. Hradec v sezoně
naprosto však hraji Hanspaulskou třetí
dominoval, takže zaslouženě postoupil. ligu. Fotbal mi už chyběl, i když
Poslední roky odvádí dobrou práci, což aktuálně chodíme hrát jen jednou
se odráží na výsledcích a pokud bude týdně. Především pro děti to
vše dál fungovat jak má, věřím, že se bude mít velké následky. Potřebují
zachrání. A nový stadion? Podle fotek pohyb a zároveň soutěžit se svými
bomba! Konečně věřím, že se výstavba vrstevníky.
zrealizuje. Hradec je pro mě tradiční klub,
který si to zaslouží.

2. Beru to jako obrovské zklamání.
Možná mohl FAČR ještě chvíli vydržet,
ale na druhou stranu nevím, v jakém
časovém rozmezí by se utkání dohrávala.
1. Postup je velká paráda. Ačkoliv tým měli Votroci v sezoně dobrý, Kluby nemohly trénovat, je to jedno s
myslím, že ještě přijdou posily. Navíc je schválený stadion. Pro město i druhým. Ve Stěžerách jsme druhým
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Hradec je zase prvoligový! Poslední zápas na zchátralém stadionu
S FC Hradec Králové se loučí gólman Radim Ottmar i trenér Zdenko Frťala
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„Co musí nejlépe ovládat
trenér přípravek?
Musí umět pořádně utáhnout
tkaničky (směje se).“
Mirza Rahimič

Jak jste se k této funkci
dostal?

Trenér Mirza Rahimič povede Komisi mládeže:
Vážíme si každého, kdo chce s dětmi pracovat
Představujeme trenéra mládeže
Šéftrenér přípravek FC Hradec Králové a nově také předseda Komise mládeže při OFS
Hradec Králové MIRZA RAHIMIČ mimo jiné prozrazuje, jak důležitá je na tréninku malých
dětí pozitivní atmosféra.
Byl jste nově jmenovaný předsedou Komise mládeže a Trenérsko-metodické komise
při OFS. Jak vnímáte současný stav výchovy mládeže?
Ve vedení jsem asi čtrnáct dní, ale pro úplnost musím říct, že už před několika lety jsem
působil jako předseda Komise mládeže. Teď je to nastavené tak, že komise se snaží
pomáhat a radit trenérům a klubům, když to potřebují. Hodně se také zabýváme výběrem
kluků, kteří potom reprezentují okres na turnajích.
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Oslovil mě pan Zbořil, se kterým
máme velice dobrý vztah, a
nabídl mi, abych se této pozice
ujal, jelikož se práci s mládeží už
nějakou dobu věnuju. Přijal jsem
to, protože bych chtěl pomoct
trenérům v okrese a třeba jim
předat nějaké svoje zkušenosti.
Jak dlouho se věnujete práci
s mládeží?
Nepočítal jsem to, ale minimálně
dvanáct, třináct let už to bude.
Podařilo se mi přetvořit svůj
koníček v práci, kterou se živím a
za to jsem hrozně rád.
V okrese řada trenérů tuhle
činnost vykonává ve volném
čase. Jak hodnotíte jejich
práci?

Úplně bych teď nechtěl
hodnotit, jestli to dělají
správně. My si vážíme
každého, kdo chce
pracovat s mládeží a
věnuje dětem svůj volný
čas. Je hrozně důležité,
že takoví lidé jsou a že
se stále objevují další. A
myslím, že i to dokazuje,
že práce s mládeží je
v našem okrese na
velice dobré úrovni.
Aktuálně se v kategorii
dorostu
nehrají
okresní
soutěže,
budete se tohle snažit
změnit?
To
je
dlouhodobý
problém nejen v našem
okrese.
Kategorie
dorostu je v tomhle
velmi specifická. Nějaká

jednání na tohle téma již v minulosti
probíhala a určitě se to budeme snažit řešit.
Problém je, že kluby v našem okrese, které
mají stále dorostence, většinou přihlašují
krajské soutěže a do těch okresních se nám
potom sejdou třeba jen dvě přihlášky. Ale je
to náš cíl do budoucna. Chtěli bychom se
s kluby bavit o tom, kde je zakopaný pes a
jak to nejlépe vyřešit.
Sport byl zastaven. Co je teď na tréninku
přípravek největší výzva?

A vaše osobní výzva?
Ubránit se pocitu, že dětem musím všechno vysvětlit a ukázat, že jako
dospělý tomu nejvíc rozumím a že oni musí hrát přesně podle toho, jak
to vidím já. Malé děti vidí fotbal úplně jinak a je právě na trenérovi poznat
možnosti daného hráče a jeho potenciál rozvíjet dál. V týmu máte kluky,
které musíte trochu brzdit, potom tam zase máte hráče, kteří naopak
potřebují povzbudit, ale ta hra samotná musí patřit jim. Oni si musejí na
hřišti počínat tak, jak to sami vidí a já jako trenér bych měl být ten, co jim
dá radu, pomůže jim, ale nesebere jim jejich hru.
(jež)

Momentálně se snažíme kluky po té dlouhé
pauze zase nastartovat. Snažíme se dostat
je zpátky do toho zajetého rytmu, na který
byli zvyklí.
Je nějaká vlastnost, bez které se dobrý
trenér přípravek neobejde?
Umět pořádně utáhnout tkaničky (směje
se). A rozhodně pozitivní přístup. Když děti
přichází na trénink, aby tam bylo pozitivní
prostředí, aby se cítily bezpečně a těšily
se na fotbal chodit. Samozřejmě trenér
taky musí nastavit nějaké mantinely. Hráči
musí jasně vědět, kde jsou hranice toho, co
si mohou dovolit. Ale celkově ten přístup
musí být hodně pozitivní, protože když
se děti budou cítit dobře, budou i cvičení
provádět lépe, lépe se učit nové věci a
vytvoří se i lepší kolektiv.
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gratulujeme oslavencům:

Vzpomínáme:

JIŘÍ RYBA OSLAVIL „75“
Vilém Novák slaví „70“
Hradec Králové - V těchto dnech slaví významné životní jubileum
70 let Vilém Novák (nar. 17. 5. 1951), dlouholetý fotbalový funkcionář,
rozhodčí a delegát svazu.
Rozhodčím OFS Hradec Králové je od roku 1970 dosud,
tedy neuvěřitelných 51 let. V období 1976 až 1994 řídil soutěže
Východočeského krajského fotbalového svazu. Znám je též jako delegát
Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, zde působí již od roku
1994. Neméně významná je jeho funkcionářská činnost a patří k nejdéle
působícím na Královéhradecku i celém kraji. V období let 1978 až 1989
byl členem sportovně technické komise OFS Hradec Králové. Ještě
pozoruhodnější je jeho činnost člena komise rozhodčích a delegátů OFS
Hradec Králové, kde je nepřetržitě členem již od roku 1976. Za uplynulých
45 let, kdy spolupracoval s mnoha předsedy KR, včetně ligových sudích,
například s Karlem Grulichem či Pavlem Orlem, mu patří určitě velké uznání.
Do dalších let mu přejeme zejména pevné zdraví, štěstí, osobní
spokojenost a radost na zelených trávnících i mimo ně. Ke gratulantům se
připojuje Okresní fotbalový svaz Hradec Králové.
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Chlumec n. C. - Nedávno
oslavil 75. narozeniny Jiří Ryba (na
snímku), hlavní partner FK Chlumec
nad Cidlinou.
Je dlouholetou fotbalovou
osobností ve východočeském
regionu i mimo jeho hranice.
S fotbalem je spjat od svých dvanácti
let, kdy začínal jako hráč. Jeho
funkcionářská dráha čítá již přes
čtyřicet let! Byl šéfem SK Převýšov,
hrajícím Českou fotbalovou ligu,
která následně přešla pod FK
Chlumec nad Cidlinou.
Všichni členové FK Chlumec
n. C., SK Převýšov, zaměstnanci
firmy JIRY a Okresní fotbalový svaz
Hradec Králové přejí oslavenci do
dalších let zejména pevné zdraví,
štěstí, osobní spokojenost a radost
na zeleném trávníku i mimo něj.

Hradec Králové - Dne 8. května
2021 uplynuly již dva roky, co nás
navždy opustil ve věku nedožitých
64 let Ing. Jiří Pavlíček.
Jeho celoživotní láskou byl sport,
zejména tenis, fotbal a běžecké
lyžování (několikanásobný účastník
Jizerské
padesátky).
Sportu
obětavě a nezištně pomáhal i na poli
funkcionářském. Působil dlouhá léta
jako předseda Královéhradecké unie
sportu (od roku 1998 do 2019). Byl
členem výkonného výboru České
unie sportu v Praze, místopředsedou
Královéhradecké krajské organizace
ČUS, jako předseda řídil mnoho
let tenisový klub Lokomotiva
Hradec. Dvě volební období se
podílel na koncepci rozvoje sportu
ve městě pod Bílou věží jako člen
Sportovní komise při radě města.
Významnou stopu zanechal ve
fotbale, když po dlouhé období
zastával funkci předsedy STK
OFS, byl členem Výkonného výboru
Okresního
fotbalového
svazu
Hradec Králové, působil rovněž
jako člen odvolací a revizní komise
Královéhradeckého KFS a byl
členem dozorčí rady v FC Hradec
Králové.

Lukáš Vojtěch
člen
VV OFS Hradec Králové

Ladislav Steklý převzal Cenu Dr. Václava Jíry
Hradec Králové - Se zpožděním z důvodu pandemie Covid-19 převzal Ladislav Steklý
(nar. 15. 11. 1949) z Převýšova v průběhu Volební valné hromady OFS Hradec Králové
prestižní ocenění Cenu Dr. Václava Jíry.
Od roku 1973 až dosud je aktivním funkcionářem a duší SK Převýšov, na v pozicích
sekretáře, prezidenta či hospodáře klubu. Dlouhá léta byl také starostou obce Převýšov.
Pamatuje působení převýšovského mužstva od 4. třídy až po Českou fotbalovou ligu a
nyní opět ve 4. třídě. Velkým milníkem pro SK Převýšov byl rok 1919, kdy klub oslavil 100
let od založení. Určitě má velkou radost nad působením týmu FK Chlumec nad Cidlinou v
České fotbalové lize a pohárových zápasech. Je dlouholetým funkcionářem Okresního
fotbalového svazu Hradec Králové, kde zastával funkce hospodáře a člena výkonného
výboru, nyní je členem revizní komise. Od OFS Hradec Králové převzal v roce 2014 cenu
Hradecká fotbalová osobnost. Královéhradecký KFS mu udělil cenu za dlouholetý přínos
královéhradeckému fotbalu a na Galavačeru KFS v lednu 2020 obdržel prestižní Cenu
Jana Modřického.

(již celkem 47 let). V klubu jsem
fungoval aktivně i v dalších
funkcích jak president, předseda,
hospodář. Nedá se ani spočítat to
množství brigádnických hodin a
času stráveného pro rozvoj fotbalu
a sportovního areálu v Převýšově.
Zkrátka fotbal je moje druhá láska
od dětství.“
Komu byste chtěl poděkovat?

2011) se nedá zapomenout,
což jistě potvrdí i naši hojní
fanouškové.“
A přání do budoucna?
„Do budoucna si přeji hlavně
pevné zdraví a dostatek sil pro
další činnost ve fotbalovém
hnutí v klubu i v rámci okresu
Hradec Králové. Dále si
přeji, aby tato výjimečná
pandemická doba co nejdříve
skončila, mohli jsme se opět
scházet
na
fotbalových
trávnících a plně prožívat
radosti i strasti s touto
milovanou hrou fotbalem a
vídat se s dobrými přáteli.
Ještě jednou za vše děkuji.“

„V prvé řadě chci poděkovat svojí
rodině za trpělivost a pochopení
pro tuto moji činnost. Zajímavostí
je i to, že jsem se v roce 1974
oženil, což je také 47 let. V rámci
svojí dlouholeté činnosti ve
fotbalovém hnutí jsem poznal velké
množství příjemných a přátelských
lidí (funkcionáři, hráči, trenéři,
fanoušci), na které rád vzpomínám
a věřím, že i oni na mne. Bohužel
Ladislavu Steklému jsme položili několik otázek:
se člověk setká i s blbcem, což
I když vyhlášení neproběhlo v tradičním místě Břevnovském klášteře v Praze, jak je nejhorší, co může člověka
v životě potkat. Na to se však
jste vnímal tuto slavnostní chvíli?
musí zapomenout a připomínat
„Docela mě mrzí, že toto slavnostní vyhlášení neproběhlo jako tradičně v Břevnovském si jenom ty příjemné chvíle a
klášteře v Praze, ale vzhledem k současné pandemické situaci je pochopitelné, že to tak vzpomínat na opravdové přátele.
nemohlo být a muselo to proběhnout náhradním způsobem při Volební valné hromadě Nikdy nezapomenu na spolupráci
a chvíle strávené s panem Jiřím
OFS Hradec Králové. Přesto jsem tuto slavnostní chvíli vnímal s pokorou a dojetím“
Rybou, který u nás v Převýšově
Co pro Vás toto významné ocenění znamená?
18 let působil. Na postup našeho
mužstva Převýšova od okresního
„Je to nejvyšší možné vyznamenání v rámci fotbalového hnutí a chápu to jako ocenění přeboru až do ČFL (7 sezón) a
Zpravodaj OFS Hradec Králové připravili :
mojí celoživotní činnosti a práce pro rozvoj fotbalu v Převýšově. Začal jsem aktivně zápasy s prvoligovými mužstvy
Michal Hruška, Jiří Gabriel, Lubomír Douděra, Martin Šmied, Michaela Šmídová
pracovat v roce 1974 v klubu jako sekretář a v této činnosti nepřetržitě pokračuji doposud
(např.
Habrmanova
192Slávie Praha 3:0 v roce
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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